Nazomerkrans
In september biedt de
tuin volop materiaal om te
verwerken in een schikking.
Met de appeltjes van de
dwergkwee, bramen, rode
uien en gele vuurdoornbessen, gecombineerd met
takken van de berk en
oranje lampionnetjes vang
je de nazomer in een
sfeervolle krans.

Benodigdheden

l doornloze braam l rode ui l vruchtjes
van wonderboom (Ricinus communis)
l vruchtjes van dwergkwee (Chaenomeles
japonica) l lampionplant (Physalis alkekengi)
l hopranken l gele vuurdoornbessen
l takken en schors van berk l krans van
wilgentenen of stro l cocktailprikkertjes
l groen geplastificeerd wikkeldraad
l goudkleurig wikkeldraad l binddraad

Tekst en fotografie: Modeste Herwig, Arrangement: Anneke Beemer

Werkwijze

1

2

3

4

5

6

l Zet met de richting van de klok mee de
takken van hop, braam en vuurdoorn met
wikkeldraad vast op de krans. (foto 1) Eerst
het wikkeldraad goed vastzetten door er een
knoop in te draaien. Knip te grove materialen
wat kleiner met een snoeischaar. (foto 2)
l De geurende appeltjes van de dwergkwee
worden op de krans gezet met behulp van
cocktailprikkertjes. Duw het prikkertje
voorzichtig in het appeltje en daarna op
de krans. (foto 3) Let op een evenwichtige
verdeling.
l Ook de rode uien worden bevestigd met
een cocktailprikker. (foto 4)
l Met goudkleurig wikkeldraad worden
de zaaddoosjes van de Ricinus in een lange
slinger gewikkeld en om de krans gedraaid.
(foto 5)
l Knip de oranje lampionnetjes van Physalis
met een steeltje van de takken af, zodat er
een stukje binddraad omheen kan worden
gedraaid ter versteviging. (foto 6) Het steeltje
kan nu zo in de krans worden geprikt.
l Bevestig een touw, een lint of een stuk
binddraad om de krans zodat je hem
gemakkelijk kunt ophangen. Het is ook leuk
om de krans om een windlicht op de tuintafel
te leggen.
G R O E I & B L O E I – w w w . groei . n l – S E P T E M B E R – 2 0 1 1

