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”  Ja, ik wil !  ”
Een hart aan de deur, potten versierd met linten, ringen aaneen ’gesmeed’ tegen de gevel 
of het tuinhek. De boodschap is duidelijk: hier wordt getrouwd en dat mag iedereen weten! 
Ook de mand en krans met witte rozen passen perfect bij een trouwerij. 

 De Ringen
NODIG 
• rechthoekige steekschuimhouder (fleurette) • clematisranken 
• kronkelwilg • klimop • groene zaaddozen van akelei • rozen 
• helleborus • bont blad (Euonymus) • blauwe, aarvormige 
bloemen (Veronica spicata) • clematisranken met zaadpluizen  
• wikkeldraad • krammen

WERKWIJZE
• Vorm van de clematistakken twee afzonderlijke kransen met een 
gelijke doorsnede. Zet de ranken goed vast met wikkeldraad, zodat 
ze een stevig geheel vormen.
• Leg de steekschuimhouder in het water en laat het steekschuim 
door en door nat worden. 
• Bevestig de twee kransen op de houder, zodanig dat de kransen elkaar overlappen en het steekschuim ertussen ligt. Zet de kransen met 
wikkeldraad vast aan de houder. De houder wordt gecamoufleerd met groen en bloemen.
• Snijd de Euonymus, Veronica, rozen en helleborus op ± 6 à 9 cm af en plaats ze in het steekschuim.
• Plaats de clematisranken met de zaadpluizen en de zaaddozen van akelei, zet ze vast met wikkeldraad. Doe hetzelfde met de slierten 
klimop en kronkelwilg. Maak het niet al te netjes; het geheel moet natuurlijk ogen. 

 Symbool van de liefde
NODIG 
• plaat hout in de vorm van een hart • steekschuim • watervaste lijm  
• 2 haakjes • bloemen en groen • 2 kleine hartjes • roomkleurig lint

WERKWIJZE
• De basis bestaat uit een in hartvorm gezaagde plaat hout. Bevestig aan 
de achterzijde boven- en onderaan een klein haakje, waar later het lint aan  
bevestigd wordt. 
• Snijd (met het houten hart als mal) het steekschuim in de juiste vorm. 
Maak het steekschuimhart wel iets groter, zodat het de houten randen  
camoufleert.
• Lijm het steekschuim op het hout. Leg als de lijm droog is het hart in het 
water, zodat het steekschuim zich kan volzuigen.
• Maak het hart mooi op met materialen als roosjes, groene bessen van 
hertshooi (Hypericum), zaaddozen van slaapbol (Papaver somniferum),  
klimopblad, toefjes hortensia, buxus, asparagus en varenblad.
• Bevestig de kleine hartjes aan het lint en hang ze aan het onderste haakje 
aan de achterzijde.
• Het hart wordt opgehangen aan het lint dat aan het bovenste haakje wordt 
vastgemaakt. 


