Vaasjes vol voorjaar
Na een lange, koude winter verschijnen in de tuin eindelijk de eerste bloemen. Helaas zijn we nog
wel vaker binnen dan buiten. Pluk daarom een paar van die vroege bloeiers en verwerk ze in decoratieve potjes op de terrastafel of vul kleine vaasjes voor in huis. Ook leuk om cadeau te doen.

NODIG

• kippengaas • draadtang en snoeischaar • waterdichte
ronde potjes of bakjes • plaatmos • binddraad • snijbloemenvoedsel • diverse bloemen uit de tuin, zoals
akelei, vrouwenmantel, koekoeksbloem (Silene dioica),
beemdkroon (Knautia macedonica), kattenkruid, ooievaarsbek en vruchten van de judaspenning
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Knip het kippengaas op maat met de draadtang (foto 1).
Buig het gaas zo dat het in het potje past. Laat bovenaan
een stukje uitsteken, buig dit naar het midden van het
potje (foto 2). Pak een groot stuk plaatmos en bind dit met
binddraad rondom de pot (foto 2-3). Trek het binddraad
stevig aan. Vul de pot nu helemaal met water waar wat
snijbloemenvoedsel aan is toegevoegd (foto 4). Verdeel eerst
de bladeren en/of de groene vruchten van de judaspenning
(foto 5-6) over het hele vaasje. Steek dan de verschillende
bloemen tussen het groen (foto boven) tot je een mooi vol
boeket hebt. Alles is goed te schikken dankzij het kippengaas.

ZO BLIJVEN ZE MOOI

Pluk de bloemen ’s morgens vroeg. Zet ze eerst een
paar uur in een volle emmer lauwwarm water met
snijbloemenvoedsel. Verwijder de onderste bladeren en
knip de bloemstelen voor het schikken opnieuw schuin
af. Ververs het water regelmatig en vervang uitgebloeide bloemen door verse uit de tuin.
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