
42 |  at Home  April 2016 Fotografie Marloes Bosch (marloesboschfotografie.nl) Productie en styling Liesbeth Muilwijk en Willemijn ter Hart (flowerstories.nl) Voor verkoopadressen zie inhoud.

Idee
Origineler dan houten letters of stickers, zo’n initiaal 
van bloemen. Bovendien droogt gipskruid mooi in. 

Lief toch, zo´n zachtroze gipskruidletter aan de deurklink? En handig, want je weet meteen wie er slaapt. 
Met aan elke deur zo´n initiaal ruikt straks de hele bovenverdieping naar bloemen.

Persoonlijke noot

• Lint Liberty vanaf € 3,- per meter, stof Liberty op de achtergrond vanaf € 27,- per meter (nanuccitessuti.nl) • vaas € 26,50 (brynxz.nl) • 
ijzerdraad in koper € 1,95 per rol van 10 meter (pipoos.com) • oude naaimachinetafel met nieuwe planken (privébezit).
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Bloem
Eucalyptus, ranonkels, 
gipskruid en anjers...  
Met een alfabet van 
bloemen geef je je huis een 
vrolijke of juist romantische 
voorjaars-touch. En het 
maken van deze letters  
(én cijfers) is makkelijker 
dan je misschien denkt!  

Fotografie Marloes Bosch (marloesboschfotografie.nl) Productie en styling Liesbeth Muilwijk en Willemijn ter Hart (flowerstories.nl) Voor verkoopadressen zie inhoud.

• Italiaanse stof linnen en viscose € 39,- per meter (nanuccitessuti.nl) •  stippenpapier € 4,50 (loods5.nl)  •  
klemmetje (privébezit, vergelijkbaar bij hay-amsterdam.com) •  anjer, ranonkel, eucalyptus (tuincentrum).

lezing
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Idee
Ongeveer 25 bloemen 
telt dit stuk, waarvan 
vijf grote. Kom je  
bloemen te kort?  
Met hortensia kun je  
makkelijk lege plekken 
opvullen. Knip enkele 
toefjes af en plak ze 
tussen de bloemen. 
IJslands mos is ook  
een goede opvuller  
en heeft een mooie  
vergrijsde groene tint.

De S van Schitterend! Want je blíjft kijken naar dit bloemkunstwerk. Hier aan een schildersezel, maar 
ook mooi boven de schouw of hangend aan een deur.

Fleurige blikvanger

Me t een barokke lijst 
om he t paneel oogt he t nog 

roman tischer.

• Schildersezel € 99,95 (pipoos.nl) • schilderijlijst (brocante markten) • lint vanaf € 1,50 per meter ( jandegrotekleinvakman.nl) • 
behang (privébezit, soortgelijk bij deruverfenbehang.nl).
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Idee
Hang de letters aan  
een touw met grote, 
blanke houten kralen 
voor een stoerder effect. 
Je vindt ze bijv. via  
villamadelief.nl.

Dubbel plezier
Nou en of je blij wordt van deze 
anjers-en-ranonkels-creatie! Niet 
alleen van binnen, maar ook van 
buiten prachtig om te zien.

Ook leuk: maak  
een passend woord van 
bloemenle t ters voor  

een bruilof t of ander 
groot feest. 

• Bankje vanaf € 125,- 
(vandijkenko.nl) • plaid 
mohair-look € 25,- 
(hema.nl) • fatsia 
kamerplant € 3,95 
(bloomsandmore.nl) • 
terracotta pot ‘Ingefara’ 
€ 3,49 (ikea.com).
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De bladeren van eucalyptus in vergrijsde groentinten mogen het hele jaar door gezien worden. 
Heb je na het maken nog wat takken over, bind deze dan bij elkaar met wat jute touw en hang het 
boeket tegen de muur boven je bed of in de badkamer. De bladeren zijn goed voor je luchtwegen, 
ruiken heerlijk en zijn een plaatje om te zien!

Idee
Je kunt de geponste 
bladeren gebruiken om 
een kaart te verfraaien of 
klem ze in de vorm van 
een letter of cijfer tussen 
een fotolijst.

We love lentegroen

Er bestaan ook andere vormen ponsen 
om mee te experimen teren, bijvoorbeeld 

sterren en harten.

Foto rechts: Italiaanse stof linnen en viscose € 39,- per meter, lint Liberty vanaf € 3,- per meter (nanuccitessuti.nl) • kartonnen doosje uit set van 5 stuks € 43,- (hay-amsterdam.com) •  
kandelaar € 4,50 (hema.nl) • stoelen ‘Stip’ € 218,- per twee in dezelfde kleur (vtwonen.nl) • servies (zarahome.com, brocante markten) • tafel van schragen en planken (privébezit).
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Idee
Voor dit stuk kun je het 
beste een mal gebruiken.
Maak er eventueel eentje 
zelf:  knip een cijfer uit  
een stuk kippengaas en 
bevestig de delen aan 
elkaar met ijzerdraad. 
Klem aan de binnenkant 
van het gaas een laag mos 
van ongeveer 3 cm dik. 
Bevestig de vetplantjes op 
dezelfde manier.

Altijd feest op tafel
Voor wie niet zulke groene vingers 
heeft zijn vetplanten en cactussen een 
uitkomst. De planten zijn gemakkelijk in 
onderhoud en hebben nauwelijks 
verzorging nodig. En last but not least: 
ze zijn nog steeds graag geziene  
gasten in je interieur!

Op pin terest.com 
vind je veel leuke 
zel fmakers me t 

ve tpla ten voor in 
huis. Gebruik he t 

zoekwoord: DIY 
succulen ts.
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Idee
Maak je eigen kruiden-
tuin met verschillende 
kruiden, zoals bieslook 
(kun je leuk bijknippen) 
of krulpeterselie. Of 
waarom geen scheuten 
gebruiken, zoals luzerne 
rosabi of preischeuten?

Kruidentuintje 
in de keuken
Altijd leuk, een toefje groen in  
de keuken. En ook nog eens lekker!  
Wij gebruikten tuinkers in deze 
acht, waarmee je bijvoorbeeld  
een boterham met kaas kunt 
bestrooien. Of gebruik het als 
garnering over een gerecht.  
Eet smakelijk!

• Cijfer 8 vanaf € 2,20 (cchobby.nl) • lint Liberty vanaf € 3,- per meter (nanuccitessuti.nl) • haak € 3,50 (nijhofbaarn.nl) • roze vaasje € 7,95 (loods5.nl) • 
bord Tord Boontje vanaf € 25,- (tordboontje.com) • schalen en borden van brocante markten (privébezit) • schaar (privébezit, soortgelijk bij dilleenkamille.nl).
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Kruidentuintje in  
de keuken
NODIG Cijfer vanaf € 2,20 (cchobby.nl) • 
tuinkers (biologische supermarkt) • ranonkels, 
anjer (tuincentra).
 
ZO DOE JE DAT  
Snijd de bovenkant van het cijfer met een 
stanleymes open. Spuit eventueel het cijfer in 
een mooie kleur, hier is voor wit gekozen. Bedek 
de binnenkant van het cijfer met plastic (bv. van 
een vuilniszak), zodat je de tuinkers later kunt 
vernevelen. Vul het cijfer met stroken tuinkers. 
Snijd de stroken eventueel in de lengte door om 
ze passend te maken.

We love lentegroen
NODIG Handgeschept papier € 1,40 per 
A3-vel (vliegerpapier.nl) • figuurpons € 6,95 
(pipoos.com) • eucalyptusblad (tuincentra) •  
perforator.

ZO DOE JE DAT  
Stans met een perforator en een figuurpons 
cirkels uit eucalyptusblad of ander mooi blad 
uit de tuin en vorm hiermee een hart. Knip of 
print eventueel een hartvorm uit op ware 
grootte, om een houvast te hebben qua 
vorm.

Groene cijfers en letters? Zo doe je dat!

Persoonlijke noot
NODIG Roze gipskruid (bloomsandmore.nl) • 
ijzerdraad (pipoos.com) • lint vanaf € 3/meter 
(Liberty).

ZO DOE JE DAT 
Vorm van twee lagen buigzaam ijzerdraad een 
letter. Maak van het gipskruid kleine compacte 
bosjes en bind ze met kleine stukjes ijzerdraad aan 
de steeltjes bij elkaar. Bevestig het gipskruid 
dakpansgewijs over elkaar aan de letter, steeds in 
dezelfde richting. Vul zo de hele letter.  Knip het 
teveel aan gipskruid weg. Maak van ijzerdraad een 
lusje aan de bovenkant van de letter en hang hier 
het lint aan. Zo komt de vorm mooi los aan de 
deurklink te hangen.

Fleurige blikvanger
NODIG Kunstbloemen (ptmd.nl, intratuin.nl,  
sissy-boy.com) • mdf-letter S 40 cm (h) € 12,95  
(loods5.nl).

ZO DOE JE DAT 
Verzamel kunstbloemen bij een tuincentrum, 
interieurwinkel of een goede bloemist. Bedenk een 
mooie kleurstelling en varieer in grootte en structuur 
van de bloemen (net als bij een boeket). Leg de 
afgeknipte knoppen van tevoren al in de volgorde zoals 
je ze wilt gaan plakken. Bevestig de bloemen met 
behulp van een lijmpistool op de mdf-letter en zorg 
dat je het hout bedekt. Let tijdens het plakken op de 
richting van de bloemen, zodat er een vloeiende lijn 
ontstaat. Bevestig de letter aan een of twee linten die je 
vastklemt.

Altijd feest op tafel
NODIG Mallen van ijzer of hout (nijhof.nl of  
loods5.nl) • kippengaas (bouwmarkt of tuincentrum) • 
corsage ijzerdraad 13 cm lang € 0,50/50 stuks 
(bloemschikwinkel.nl) • vetplantjes (intratuin.nl).

ZO DOE JE DAT
Vul een mal van ijzer of hout met een laag mos van  
3 cm dikte, waarover je op maat een raster klemt 
van kippengaas. Stop het gaas aan alle zijkanten 
naar binnen in de mal. Bevestig voorzichtig de 
vetplantjes in de mal en zet de wortel op een 
ijzerdraadje. Dit doe je door corsage ijzerdraad 
voorzichtig door het bovenste stuk van de wortel te 
rijgen, net onder het plantje en draai beide delen 
voorzichtig om de wortel naar beneden. Steek het 
op ijzerdraad gezette plantje in het mos en bevestig 
het aan het kippengaas. Let op een mooie 
afwisseling in kleur en structuur van de plantjes. 
Besproei ze zo nu en dan met water.

Dubbel plezier
NODIG Bloemendraad € 3,12 per 200 stuks 
(bloemschikwinkel.nl) • anjers en ranonkels 
(tuincentra).

ZO DOE JE DAT 
Vorm letters met bloemendraad.Bedenk hoe je de 
bloemen over de letters wil verdelen (bijvoorbeeld van 
licht naar donker of juist door elkaar). Kies stevige 
bloemen zoals anjers, die je tegenwoordig in mooie 
nude tinten kunt kopen. Hier zijn er ranonkels door-
heen gemengd, die mooi van kleur overlopen en een 
extra romantisch gevoel geven. Knip de bloemen kort 
af en rijg het ijzerdraad door de knop heen. Doe dit op 
verschillende manieren, zodat er een nonchalant effect 
ontstaat. Rijg compact, zodat de knoppen niet gaan 
draaien. Je kunt grotere letters ook uit meerdere losse 
delen draad maken en daarna aan elkaar vast maken. 
Bind elke letter aan een mooi lint of touw en hang ze op.

ARI_0416_REG_Groen.indd   49 29/03/16   16:02


