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 Voorjaarsbos op schaal
NODIG  • diepe, waterdichte schaal (40 cm door-snede) • 10 ronde 
vaasjes • wikkeldraad • mes • draadtang • snoeischaar • combinatietang 
• 10 takken (2 à 3 cm dik) van 30/35 en 40 cm lang • 35 à 40 
twijgjes van 15 cm • 10 tulpen • 3 kleine amaryllissen • 4 hyacinten 
met schoongespoelde bollen • 10 viooltjes • 5 takken witbloeiende 
Chaenomeles en 3 takken sneeuwbal (Viburnum opulus ’Roseum’), ontdaan 
van blad.

WERKWIJZE  • Allereerst maak je de houten constructie. Verbind met 
de dunne twijgjes de eerste twee grote (staande) takken aan elkaar: bevestig 
de twijgjes met wikkeldraad onder en boven aan de takken. Neem een 
volgende tak en verbind die met twijgjes aan het frame in wording. Zo ga je 
door totdat je een goed staand, rond frame hebt. 
• Zet het frame in een schaal gevuld met water. 
• Plaats de voorjaarsbloemen, in verschillende lengtes, in het frame. Haal 
overtollig blad weg (vooral bij de sneeuwbal) en snijd de bloemen goed 
schuin aan. De bloemen hebben houvast aan de tussenliggende twijgjes. De 
hyacintbollen moeten met hun bol net in het water komen. Als er te veel 
water in de schaal staat, kun je ze iets hoger plaatsen door ze met een stukje 
wikkeldraad om hun hals aan een tak vast te maken.
• Bevestig de glaasjes met wikkeldraad aan de takken, mooi verdeeld over het 
frame. Vul ze met water en zet in elk vaasje een viooltje.

 Violenkrans
NODIG  • grove (verhoute) ranken (bijv. hop) • 5 potjes met violen 
• 3 potjes met anemonen (Anemone blanda) • plaatmos • 8 klimopranken 
• 4 glaasjes • wikkeldraad • mes • (combinatie)tang • snoeischaar

WERKWIJZE  • Draai de takken, met niet te veel tussenruimte, tot 
een ovaal frame. Een aantal kruispunten van takken kun je aan elkaar 
zetten met wikkeldraad, dat je met een combinatietang stevig aandraait. 
• Haal de anemonen en de violen uit het potje en bekleed met behulp 
van wikkeldraad de hele kluit met plaatmos. Zorg dat kluitjes goed nat 
zijn. Bevestig de ingepakte viooltjes en anemoontjes tussen en aan de 
ranken met wikkeldraad (stevig aandraaien met een combinatietang).
• Bevestig met wikkeldraad de glaasjes her en der onder aan de krans. 
Vul ze met klimopranken; de ranken moeten zo lang zijn dat ze zeker tot 
bovenaan de krans komen. De klimopranken moeten over de hele krans 
verdeeld worden. Zet de uiteinden vast met een stukje wikkeldraad.
• Hang de krans op en vul de glaasjes met water. Zorg dat de kluitjes niet 
uitdrogen door regelmatig flink wat water over het mos te gieten.

Takken en twijgen vormen de basis van deze twee schikkingen. In de robuuste, natuurlijk 
aandoende frames worden voorjaarsbloemen als viooltjes, anemonen en sneeuwbal op speelse wijze 

verwerkt. Het maken van de frames vraagt wat handigheid en tijd. Maar doordat je ze steeds 
opnieuw kunt gebruiken, heb je er lang plezier van. 

Bloeiend hout
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