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Idee
Zo’n mooi boeket maak je 
zelf door voor kleuren te 
kiezen die bij elkaar 
passen, maar ook door 
lange, korte, kleine en volle 
bloemen te combineren. 
Zo krijg je balans in het 
boeket en heb je net zo’n 
mooie bos als hier.

Zet je veldboeket eens een 
verdieping hoger, zoals hier in  
een vogelkooi. Het kan de finishing 
touch zijn van een hoekje waar 
eerst nog niet zoveel gebeurde.  
Bij mooi weer kan de vogelkooi 
naar buiten en hang je ‘m aan  
een sterke boomtak.

Gekooid 
 bosje

 • Vogelkooi € 14,99, vaasje blauw wit met 
bloemen € 3,99 (Xenos) • boek Pocket 
Herbarium € 14,99 (dewereldvansnor.nl) 
• gordijnen Designers Guild ‘Saraille 
Lemongrass’ 100% linnen € 214,-/meter 
bij 300 cm hoog (via wva.nl) • soortgelijk 
krukje (leenbakker.nl) • stoeltje (privé-
bezit).
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Groen
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Een bos bloemen in een mooie vaas doet het altijd goed, maar hangend groen kan ook 
beeldschoon zijn. Als kroonluchter, slinger of krans zorgen bloemen voor een instant 

geluksgevoel. Dat wordt een geweldige zomer met al deze bloemideeën om zelf te maken.

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

Hangend groen
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Weetje 
Juni is dé maand van de pioenroos. 
De grote volle bloemknoppen hebben  
een elegante en romantische uitstraling,  
die we maar wat graag in huis halen.

Zel fs als de bloemen ingedroogd 
zijn, blij f t de slinger een mooi 

na tuurlijk elemen t in huis

Bloemen maken blij en creëren 
meteen een feestelijke sfeer.  
Een slinger van bloemen is een 
uitkomst als je weinig tijd hebt, 
mét een wow-effect. De roze 
kleur van de pioenen knalt eruit 
tegen de witte muur. Instant 
happiness!

Jute touw € 1,85/45 meter, knijpertjes € 1,95/50 stuks (dille-kamille.nl).
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Weetje
Dille & Kamille verkoopt 
prachtige basic stoelen 
met een Scandinavische 
twist voor een betaalbare 
prijs. ‘Nummer 35’ is een 
stevig en elegant model 
met een lichtgebogen 
rugleuning en gemaakt 
van onbehandeld 
beukenhout.

Langs het gangpad bij een 
trouwceremonie of bij een feestelijk 
diner in de tuin...  Er is altijd wel een 
reden te bedenken om deze heerlijk 
geurende ruikers in een mooi (versierd) 
vaasje aan een stoel te hangen. Hier 
word je toch blij van?

• Stoelen nr. 35 € 75,-/stuk, weckflesjes 
€ 2,50/stuk, jute touw € 1,85 voor 45 meter 
(dille-kamille.nl) • kanten lint € 3,50/meter 
(fourniturenwinkel).

Stoel 
in bloei

Versier he t vaasje me t een stukje 
kan ten lin t, wikkel er wol 

omheen of plak er washi-tape op
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• Kaart libelle € 4,95 (tokyo-milk.com) • washi-tape MT vanaf € 2,95/rolletje (vliegerpapier.nl) • goudkleurig ijzerdraad 100 g/rol € 3,60 
(bloemschikwinkel.nl) • Pritt poster buddies € 2,49/100 stuks (ah.nl).

Lijst van olijftakjes

Ook leuk: hang een veertje, 
ke t ting, foto of een andere 
blikvanger in he t lijstje. 
Helemaal leeg la ten kan 

na tuurlijk ook!

Simpel kan zo mooi zijn. 
Neem deze lijstjes gemaakt 
van ridderspoor, olijftakjes en 
Spirea. Subtiel met een frivole 
en breekbare uitstraling.  
De perfecte plek voor  
een dierbaar kaartje, lief 
handgeschreven briefje of  
een mooie bloem.

Tip 
De Pritt poster buddies zijn een heel 
handig hulpmiddel. De kneedlijm is hét 
alternatief voor spijkers, punaises of tape 
en vaak niet te zien omdat je het ergens 
achter plakt. Nog een voordeel: de 
kneedlijm laat geen sporen achter als je 
het weer van de muur haalt én je kunt het 
gewoon opnieuw gebruiken.
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Bloemen brengen een zonnetje in huis 
en geven een ultiem feel good gevoel.
Helemaal als je een kroonluchter van 
pioenrozen, ridderspoor en violieren 
maakt. Het is een echte blikvanger, zo 
boven tafel. Haal de bloemkunstenaar 
in jezelf naar boven en maak een 
mooie compositie in een houten 
bollenkistje. 

Wa t een weelde deze zee 
van bloemen boven je hoofd

Bloemrijke 
kroonluchter

• Padua plaid van Designers 
Guild blauw en groen 100% 
linnen 200x160 cm € 210,-, 
(via wva.nl, hier gebruikt  
als tafelloper) • bollenkistje  
€ 14,95 (hetgroenefabriekje.nl) 
• waterbuisjes met dop  
€ 0,50/5 stuks  
(bloemschikwinkel.nl) 
• witte stenen karaf € 12,95, 
stoelen nr. 35 € 75,-/stuk,  
mok € 3,95, vaasje van glas  
€ 4,95 (dille-kamille.nl).
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Idee 
Oude uien- en bollenkisten zijn een geliefd 
item in en om het huis. Geen wonder, want 
de kisten kun je voor zoveel manieren 
gebruiken. Als dienblad op een tuintafel, 
aan de muur met foto’s en kaarten erin en 
een klein vaasje op de rand of als 
kruidentuintje op een balkon of in de tuin. 
Het bollenkistje heeft van zichzelf een 
landelijke uitstraling, maar je kunt  het ook 
in een mooie kleur verven.
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Rondje

Zo’n prachtige krans van fris lentegroen en subtiel wit, daar kun je toch geen nee tegen zeggen?  
Als je eenmaal een ronde basis hebt gemaakt, kun je de krans aanvullen met mooie bloeiers. 
Nonchalant is het toverwoord. Een takje hier, een bloemetje daar!

• Lint € 1,50/meter (fourniturenwinkel) • rieten mand met gele hengsels € 16,95 (dille-kamille.nl).

Tip
Met een beetje geluk kun je de krans maken met groen uit je eigen 
tuin. Een fijn klusje voor op een mooie lentedag. Hier is gebruik 
gemaakt van een plukbloem, maar je kunt de krans ook maken met 
andere weelderige bloeiers zoals delphinium, gele dille of violieren.

groen
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Rondje groen
1  Maak een ronde basis van bloeiende takken 
spirea door de takken dakpansgewijs aan elkaar 
te binden met ijzerdraad. Knip de harde 
onbuigzame gedeeltes af. 
2  Bind daarna de bloemen, in dit geval fijn 
akkerscherm (Ammi Visnaga), een soort 
fluitenkruid, met hetzelfde ijzerdraad op de 
krans. Ga op je gevoel af en hang de bloemen 
hier en daar tegen de klok in, meer aan de 
binnenkant of juist aan de buitenkant. 
3  Bepaal de bovenkant als de krans bijna af is, 
zodat je aan het eind bloemen kunt aanbrengen 
die extra de aandacht trekken. 
4  Bind hierna een lint aan de krans en hang je 
rondje groen op een mooie plek.

Lijst van olijftakjes
1  Bind een aantal mooie Spirea takjes en 
olijftakjes aan elkaar met goudkleurig 
ijzerdraad. Kies takjes die het blad op een 
leuke plek hebben zitten. 
2  Kies zelf een vorm en afmeting. Hier is 
gekozen voor twee rechthoeken. In de ene 
plakten we met washi-tape een mooie kaart, 
in de ander een bloem van ridderspoor 
(Delphinium). 
3  Plak de lijstjes op de muur met Pritt poster 
buddies.

Vrolijke bloemen in huis? Zo doe je dat!

Een bosje in de kooi
1  Zet een leeg jampotje met water in het kooitje en  
vul deze met een bonte mix aan bloemen. Hier zijn 
ridderspoor (Delphinium Guard blue), pioenrozen 
(Coral Charm), violier (Matthiola Phantom Yellow), 
rozen (roze/oranje Lovely hearts) en kleine blauwe 
bloemetjes uit de maagdenpalmfamilie 
(Oxypetalum Coeruleum) gebruikt. 
2  Steek de ene bloem van buiten naar binnen en 
plaats de ander juist weer in het kooitje, zo ontstaat 
een afwisselend geheel. 
3  Hang de kooi aan het plafond met touw of lint.

Stoel in bloei
1  Bind om elk vaasje op het breedste deel een mooi 
kanten lint en zet dit vast met een klein stukje Pritt 
buddy kneedlijm. 
2  Bind om de hals van het vaasje een jute touw en 
hang het vaasje aan de stoel. 
3  Steek in het vaasje een drietal bloemen, verschillend 
van vorm en in een mooi kleurpalet. Hier kozen we 
voor witte akelei (aquilegia) voor zijn mooie 
springerige vorm, lichtgele violier (Matthiola Phantom 
Yellow) en kleine blauwe bloemetjes uit de 
maagdenpalmfamilie (Oxypetalum Coeruleum).

Krat vol veldbloemen
1 Voorzie een oud bollenkistje van een raster van gaas. 
2  Hang een oud bollenkistje met de ‘pootjes’  
naar beneden aan stevig draad of mooi dik lint op.  
Zorg dat het kistje waterpas en stabiel hangt.  
Tip: hang de kist eerst op een werkbare hoogte op. 
Voorzie de kist is van een raster van gaas.  
3  Buig met een tangetje in het raster van ijzerdraad 
een gaatje dat zo breed is als de bloemsteel en steek 
de steel er van onderaf ondersteboven doorheen. 
4  Bevestig een waterbuisje met water en een dopje 
om het uiteinde van de steel, zodat de bloem lang 
mooi blijft en blijft hangen. 
5  Steek zo alle bloemen die je wilt gebruiken  
door het raster van de kist. Wij gebruikten: gele 
violier (Matthiola Phantom Yellow), lila violier 
(Matthiola Incana Turish Delight), ridderspoor blauw 
(Delphinium Guard blue), ridderspoor lila 
(Delphinium Dewi Lady), pioenrozen (Coral Charm)
en een roos (roze/oranje Lovely hearts).
Let op de luchtige verdeling van kleur en soort en 
hang de stelen op verschillende hoogten. 
6 Knip voor een netter effect de stelen op dezelfde 
hoogte af. 
7  Bevestig de bloemenluchter als hij klaar is op  
de gewenste hoogte en plek aan het plafond. 

Bloemenslinger
1  Bevestig met kleine houten knijpertjes  
verschillende bloemen los van elkaar aan  
een jute touw. Wij gebruikten: witte akelei (aquilegia), 
pioenrozen (Coral Charm), fijn akkerscherm  
(Ammi Visnaga) en kleine blauwe bloemetjes uit  
de maagdenpalmfamilie (Oxypetalum Coeruleum).   
2  Bevestig de slinger met washi-tape aan de muur.
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