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In een parallelle schikking worden de 
materialen evenwijdig aan elkaar 
gestoken. Dit kan zowel in horizontale 
als in diagonale richting. Het toege-
paste materiaal heeft bij voorkeur 
rechte stelen en ook de ondergrond 
moet strak zijn. Een parallel gestoken 
schikking heeft daardoor een vrij 
strakke uitstraling. 

Benodigdheden:
• rechthoekige bak • steekschuim • 15 oranje tulpen 
• 15 witte tulpen • 12 grote bladeren van bonte 
klimop • 10 buxustakjes • 15 blaadjes (mansoor) • 6 
bladeren van iris of Yucca • 40 zaaddozen van Scilla 
(boshyacint) • houtskool • 9 eierschalen • veertjes

WerkWijze:
• Klem het natte steekschuim in de bak zodat 
deze volledig is gevuld, en snijd het gelijk met de 
bovenkant van de bak. Haal een klein hoekje uit 
het steekschuim, daar kun je later water geven.
• Steek de iris- of Yucca-bladeren in twee groepjes 
in het steekschuim. (foto 1) 
• Plaats twee groepen met de oranje tulpen. Deze 
zijn lager dan de groepen met irisblad. (foto 2)
• Steek de witte tulpen in enkele groepen 
verdeeld over de schaal. Per groepje mag er een 
klein hoogteverschil zijn.
• Maak enkele groepen van de Scilla-zaaddozen 
op weer een andere hoogte dan de tulpen en het 
irisblad.
• Rol vervolgens enkele klimopbladeren op tot 
een toetertje. Begin bij de steel te rollen en draai 
verder tot het blad is opgerold. Steek een dunne 
’draad’ door de onderkant van het toetertje 
zodat het blad zich niet kan ontrollen. Draai 
het uiteinde van de draad spiraalsgewijs om de 
bladsteel. (foto 3) 
• Steek de toetertjes in enkele groepen in de 
schaal. (foto 4) 
• Maak op de bodem van de schaal een paar 
groepen met mansoorblaadjes. Steek ze hier en 
daar iets over de rand van de schaal. 
• Prik een dikke draad in de stukjes houtskool en 
steek ze groepsgewijs in het steekschuim. 
• Neem de eierschalen, en steek door het gat in 
de eierschaal een tulpenbloem. (foto 5)
• Verdeel de ’eiertulpen’ ook in groepjes over de 
schaal. (foto 6)
• Steek het nog zichtbare steekschuim vol met 
groepjes korte buxustakjes.
• Verdeel enkele veertjes over het stuk om het 
geheel af te maken. Te
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