lampionnenmand
Deze mand met oranje lampionnetjes
zorgt voor kleur in de tuin. Erg leuk om
met de (klein)kinderen te maken.
Benodigdheden:
• mand • steekschuim • koperkleurig wikkeldraad • mos
• lampionplant (Physalis alkekengi) • rozenbottels • klimop
met bes • vruchtjes van Crocosmia • potjes op steker • vogelvoer
(strooivoer) • ossenwit • bind- of kniptang
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Tekst en fotografie: Modeste Herwig/ Styling: Anneke Beemer

Werkwijze:
• Snijd de natte blokken steekschuim (langzaam in het
water laten zakken, niet onder duwen) op maat en plaats
ze in de mand. (foto 1) Snijd de zijkanten iets schuin af.
• Vul de ruimte tussen de mand en het steekschuim op
met mos.
• Zet vijf of zeven (altijd oneven) lange takken van de
lampionplant in het midden. (foto 2)
• Maak hier een cirkel met kortere rozenbotteltakjes
omheen. (foto 3)
• De klimop en de takjes Crocosmia komen daar weer
omheen.
• Bevestig wat losse twijgen van de lampionplant met
draad (foto 4) aan de mand.
• Zet ook de lange lampiontakken vast: bind het draad
aan de top van takken, trek het strak naar beneden en
bevestig het aan de mand.
• De glazen steekpotjes zijn gevuld met vogelvoer en
ossenwit. (foto 5) Laat het vet op een laag vuur smelten,
zet het vuur uit. Roer het vogelvoer erdoor zodra het vet
begint te stollen. Giet de substantie in de potjes. Steek de
afgekoelde potjes in de mand.
Tip: Om de mand nog aantrekkelijker te maken voor
de vogels kun je er bijvoorbeeld wat takken trosgierst
aan toevoegen. Je kunt de steekpotjes ook vullen met
waxinelichtjes.
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