Septembertuin
UIT DE

Deze fraaie nazomerschikkingen vragen de nodige ervaring. Ze vormen een uitdaging voor
de gevorderde bloemschikker, en zijn misschien ook een stimulans voor wat minder kundige
schikkers om eens deel te nemen aan een bloemschikcursus of -workshop van G&B.
Kijk op www.groei.nl/vereniging voor het aanbod bij jou in de buurt.

Zilveren
schaal

NODIG • grote langwerpige, zilver-

kleurige schaal • veel nat steekschuim • dik
draad • 5 kromme, zilverkleurige takken
• 7 satéprikkers • 7 baobabs (gedroogde
Afrikaanse vrucht) • 5 zonnebloemhoofden
• 7 Echinops ritro • 8 bladeren van de
Macleaya cordata • 4 takjes Thalictrum (ruit)
• 14 bloemen van vlinderstruik • 5 x 2
blaadjes van Stachys byzantina (ezelsoor)
• 5 takken Verbena hastata • 5 bollen
van Hydrangea macrophylla • 5 takjes van
Calocephalus brownii

WERKWIJZE • Vul de schaal met

het natte steekschuim. Laat het 10 cm
boven de schaal uitsteken en snijd het

Salimvaasje
NODIG Ondergrond: • salim

Tekst, beeld & arrangementen Marieke Nolsen

• wikkeldraad • steekschuimbol
• steekschuimpilaartje van 2 x 2 x 10 cm

mooi ovaal en schuin af, zodat het in het
midden hoger is dan aan de zijkanten.
• Plaats de kromme takken verspreid op
het steekschuim, zet ze vast met dik draad.
• Plaats hier de zonnebloemhoofden
tussen. Voorzie ze eerst van een
dikke draad, die je van onderen in het
bloemhoofd steekt en daarna om de steel

heen draait. • Boor een gaatje in de
baobabs, plaats daar een satéprikker in en
steek ze tussen de zonnebloemhoofden.
• Vul de tussenliggende ruimtes op met
Hydrangea-bollen en Maclaeya-blad.
• Steek het overige materiaal mooi
verspreid in het steekschuim. Zorg dat de
takken mooi uitkomen.

• plaatmos • krammen • satéprikkers
• plastic schaaltje 10 cm in doorsnee met
een blokje nat steekschuim
Bloemen en blad: • klimopblaadjes
• zonnebloemhoofd zonder bloemblaadjes • Hydrangea paniculata • rode
lathyrus• Hydrangea macrophylla • blad van
de Hydrangea quercifolia • Hypericum-besjes
• Amaranthus caudatus (bruine variant)
• dahlia pompon (bordeaux) • dahlia spin
(rood) • snijboon • indianenaardappel
(Apios tuberosa, A. americana)

dat het rechtop kan staan. Draai de salim
er losjes en goed verdeeld omheen, zet het
vast met wikkeldraad. Wikkel het draad
regelmatig overal omheen: van voor naar
achteren, van boven naar beneden, goed
strak en werk er eventuele oneffenheden
mee weg. Zorg dat het vaasje kan blijven
staan. • Zet het schaaltje met een klein
blokje nat steekschuim boven op het
pilaartje. Werk het steekschuim weg met
plaatmos en krammen. • Prik naast het
schaaltje vier satéprikkers schuin in de
zuil van boven naar beneden, zodat het
schaaltje aan vier zijden wordt gestut.
• Maak het wikkeldraad aan de voorkant
vast onder het schaaltje en wikkel het over
het blokje steekschuim naar de onderkant
aan de achterzijde. Herhaal dit een aantal
keren. Zorg dat je het schaaltje goed op
zijn plek houdt. • Vervolgens steek je
alle bloemetjes heel zorgvuldig in het
kleine stukje steekschuim. Schuif met een
schilmesje elke keer het mos iets opzij,
zodat je de steel beter kunt insteken.

WERKWIJZE

• Zet met een
satéprikker het
droge pilaartje
van steekschuim
vast op de
steekschuimbol.
• Bekleed het
geheel met behulp
van krammen met
plaatmos, zorg

G R O E I & B LO E I – W W W. G R O E I . N L – S E P T E M B E R – 2 0 1 3

