
Takkenspel 1
Luchtige takkenconstructies bieden steun aan voorjaarsbloemen. Maar schijn 
bedriegt. De takken zijn zodanig met elkaar verbonden dat ze een heel stevige 

basis vormen, en dat vraagt best wat oefening. Heb je daar geen zin in? 
Geen nood. Met een mooi kopje kom je ook een heel eind.
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Drijfhout
NODIG
• komvormige schaal • krammen • satéprikker • wikkeldraad 
• 20 drijfhoutjes van ± 23 cm lang • 1 blok  nat steekschuim 
• plaatmos • lint van schapenwol • neprankje • 3 witte hyacinten 
• 2 witte Nerine-bloemen • 5 bloesemtakken • 3 Viburnum opulus 
’Roseum’ • 3 orchideeënbuisjes • 5 takken Leucothoe-blad 
• 5 takken Eucalyptus-blad • 3 hazelaartakken met katjes • 3 witte 
kippeneieren op draad (facultatief)  

WERKWIJZE
• Snijd het blok steekschuim doormidden, plaats de twee helften 
boven op elkaar tot een ’zuil’ en verbind ze met de satéprikker. 
• Omwikkel de zijkanten van de zuil met plaatmos, zet dit vast met 
krammen. 
• Wikkel het draad 1x om de zuil, draai het begin aan het 
einde vast. Knip de draad niet af, maar wikkel hem er nogmaals 
omheen en plaats er dan telkens een staand drijfhoutje achter. 
Houd de draad goed strak, zodat de takken niet opzij kunnen 
vallen. Wanneer je rond bent en alle houtjes verwerkt hebt, 
knip je het draad af. Maak het einde vast door het een paar keer 
onder de al zittende draad te draaien. Om dit draadje wikkel je 
een ’lintje’ schapenwol.
• Plaats de hyacinten in het steekschuim, steek een gaatje voor met 
een bamboestokje.
• Steek het groen rond. Laat het hier en daar buiten de drijfhoutjes 
steken voor een speels effect. 
• Plaats eventueel de eitjes. Prik met een satéprikker door het gaatje 
van het ei om nog een gaatje te maken aan de andere kant. Haal een 
draadje door de gaatjes en buig de uiteinden om tot twee pootjes. 
Plaatst hiermee de eieren schuin in de zijkant van het stuk. 
• Verwerk de Viburnum-bloemen (in buisjes). 
• Verdeel de fijne materialen, ze mogen iets boven het stuk uitsteken.
• Steek tot slot de katjes horizontaal tussen de houtjes door naar 
buiten en drapeer de neprank over het stuk, maak de uiteinden vast 
aan de houtjes. 

TIP
Vul het water in de buisjes elke dag aan en geef het stuk om de dag 
van bovenaf water met een gietertje.
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ZO BLIJVEN ZE MOOI
• Snijd de takken amandelbloesem en Viburnum opulus (sneeuwbal) 
goed schuin aan. Zet ze in lauwwarm water en laat ze een dag in het 
water staan.  Verwijder bij de Viburnum al het blad.
• Steek de Viburnum niet zo in het steekschuim, maar gebruik met 
water gevulde orchideeënbuisjes.


