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  September 2019 – Bont & Bloemrijk 

1: Zomers doolhof 

Creëer op een rechthoekige 

ondergrond op steekschuim een 

verticaal lijnenspel van stokken 

recht omhoog, Met daar doorheen 

zowel in de hoogte als op de 

bodem een lijnenspel van bloemen. 

(Let op geen ronde schaal! Het 

mooiste is een langwerpige of 

vierkanten bak/schaal. 

Dit alles mag een bonte 

verzameling van nazomerse 

bloemen. Zonnebloemen – Dahlia’s 

– Gladiolen, Zinnia’s, Distels enz... 

(Stevige stokken: Bamboe stelen, 

mais stelen, zonnebloemstelen). Vergeet geen materialen om de 

oasis weg te werken. 

2: Zomerse Wirwar 

Als ondergrond 

gebruiken we een 

strokrans die we 

bekleden met 

kransenband met daarop 

allemaal kortgeknipte 

poligonum of mais 

stelen, deze lijmen we 

met een lijmtang op de 

strokrans ook kunt u 

lange spelden gebruiken. 
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Hiertussen verwerken we buisjes waar we de bloemen in plaatsen. 

Ook bij deze schikking gebruiken we nazomerse bloemen. Dahlia’s, 

kleine Zonnebloemen, Distels, roosjes, germini enz.… 

Oktober 2019 – Pompoenen Festival 

1: Verlengde Pompoen 

 

We gebruiken een grote Pompoen 

waarbij we omhoog gaan werken 

met stokken, De pompoen gaan we 

verlengen, en opdraaien met Salim, 

Daarin gaan we ranken en bessen 

verwerken. 

 

 

 

 

 

2: Pompoenen op schaal compositie 

We gaan een mooie schaal vullen 

met kleine pompoenen, 

Waarvan we enkele pompoenen 

gaan decoreren met herfst 

materialen. 

Zoals bijvoorbeeld: Hortensia, 

(Bonsai) Takjes, Besjes, Kleine 

appeltjes enz. 
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November 2019 – Natuurlijke Herfst 
1: Zwevende Cornus in herfst sfeer 

We gaan een wiel van 

Cornus takken maken, 

aan de buitenring van 

het wiel gaan we 

verschillende ranken, 

bessen, zaaddozen & 

appeltjes 

klemmen/lijmen. 

Als ondergrond 

gebruiken we een 

stevige pot met grijze 

oasis Sec erin met gaas eromheen waar door het wiel gaat zweven. 

2: Gedroogde Herfst sfeer 

 

We gaan een Tempexschijf 

bekleden met gedroogd herfstblad, 

Waar we draad of touw overheen gaan spannen, daartussen door 

verwerken we enkele mooi bessen of ranken. 

Let op dat je voldoende spelden of krammen mee brengt. 
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December 2019 – Kerst 

1: Kerst tussen dennenappels 

Gebruik een ronde 

kom/schaal met groene 

oasis erin, hier gaan we 

een rand in maken van 

schors, opgevuld met 

lange smalle 

dennenappels & 

kerstgroen met daar 

tussen enkele mooie 

roosjes, besjes & 

kerstballetjes. 

2: Kerst tafelversiering 

We gaan een lange 

tafelschikking maken, 

met als ondergrond een 

Table deco van Oasis, 

deze wordt opgestoken 

met verschillend 

kerstgroen, en mooie 

kerstmaterialen en 

bloemen. 
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Januari 2020 – Kaal & Koud 

1: Omringd door winters wit 

 

We gaan in een mooie 

hoge niet doorzichtige vaas 

een bundeling van stevige 

takken maken, die we 

omringen met (tuin- 

elektriciteit) slangen we 

gaan deze bekleden met 

touw of wol. 

Daartussen verwerken we 

enkele glazen lange buisjes 

met witte winterse 

bloemen. 

 

2: Decoratief & Winters wit 

We maken een lang 

hangende ondergrond 

van kale takken, 

met daarop een 

bloemstuk in een 

druppel/pegel vorm, 

In winters wit. 

Bijvoorbeeld: 

bamboestokken of 

Tonkinstokken, deze 

gaan we verbinden met een dun sier ijzerdraad 

Vergeet niet een Table deco van Oasis mee te nemen als ondergrond. 
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Februari 2020 – Bloembollen festijn 

1: Verbonden bloembollen 

We gaan verschillende 

bloemen bollen aan elkaar 

verbinden met ijzerdraad 

deze zetten we op een 

mooie ronde schaal of 

bord.Eventueel kun je 

saté prikkertjes gebruiken 

om het extra stevig te 

maken.Als rijgdraad 

gebruiken we dikke 

draden bijvoorbeeld 

poken. Eventueel leuk om af te werken met plaatmos. 

2: Bloembollen tussen schelpen/Schors 

In een mooi schaal/kom 

steken we grote schelpen 

of schors met daartussen 

door mooie bloembollen  

De ondergrond afwerken met mos, 

wooly of steentjes. 
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Maart 2020 – Opgerolde Pasen 

 

1: Paaskrans van nestjes 

 

Als ondergrond 

gebruiken we hiervoor 

een oasis krans, die we 

gaan bekleden met 

kleine nestjes van 

Berengras, Brem enz. 

In de nestjes gaan we 

kleine bloemen 

verwerken, 

Zoals bijvoorbeeld ranonkel. roosjes, germini, eustoma enz. 

 

2: Opgerolde paasschikking 

In een mooie dichte 

schaal/pot met daarin 

groene oasis 

Gaan we een bloemstuk 

maken met opgerold 

blad, 

Zoals bijvoorbeeld: 

schoenlappersblad, 

Codeline, Aspidistra enz. 

Tussen het opgerolde 

blad steken we mooie paasbloemen & decoratie. 
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April 2020 – Lente sfeer 

Deze laatste les maken iets bijzonders met boomstammetjes. Voor 

deze les hoef je niets mee te brengen: wij zorgen voor alle materialen 

inclusief bloemen.  

 

 

 

 

              

 


