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BLADERENBOOMPJE 
Werkomschrijving 

WORKSHOP 
Beschrijving om met Floral Experience in 

deze uitdagende tijd de natuur in te 

trekken en de materialen te verzamelen 

om een prachtig Bladerenboompje te 

maken. 

Therese Heemels-Janssens 
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De werkbeschrijving 

   

 

 

 

Zoek veel bladeren. Van groot naar klein. Van iedere soort een flinke stapel.  

Ik ben begonnen met de grootste bladeren, van de Vijg. Daarna iest minder groot van de 

Eikenbladhortensia, weer iets minder groot dan de vorige, de Witte Abeel, dan weer een groep en nu 

van de Canadese Amberboom, dan een groep van Wijnbladeren en als laatste een groep van Rode 

Pruikenboom. Leg de groepen bladeren op stapels van groot naar klein.Voor de kransjes 

Zoek ook veel Vruchten, zoals Elsenpropjes, Beukennootjes, de Gele Zeepboom, Anna Paulowna 

boom, De prachtige puizen van de Clematis Vitalba, Malus (Kleine appeltjes), Pluimen die je vind 

langs de beken de Phragmites Australis, Judaspenning, Bonen (van de Acacia of Albizia, de Perzische 

Slaapboom). 

Vervolgens nog de Hortensia bloemen. Gewoon uit de tuin. (Ik heb Hortensia Paniculata limelight 

gebruikt) 
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Het maken van de ondergrond 
 

Als eerste gaan we een ondergrond maken. Die bestaat uit een houtschijf, een Berkenstammetje, 

een houten Toncinstok (hiervan gebruiken we kleine stukjes waarvan we spiesjes maken om de 

houtschijf aan het Berkenstammetje te bevestigen) en 2 dikke ijzeren Poken, en een bamboestokje 

van ongeveer 1 meter. 

Boor een gaatje in het midden van de houten schijf. Boor niet helemaal door. De dikte van de boor is 

afhankelijk van het spiesje wat je op maat maakt om het Berkenstammetje te bevestigen. Ook in de 

onderkant van het Berkenstammetje boor je een gaatje ter dikt van het spiesje. Je plakt het spiesje 

met houtlijm vast in de houten schijf en plaatst er dan het Berkenstammetje op. 

Boven in het Berkenstammetje boor je ook een gat, ter dikte van het Bamboestokje die je daarna ook 

met houtlijm in het Berkenstammetje plakt.  

Laat deze ondergrond een nacht drogen. 
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De volgende morgen plaatsen we de 2 ijzeren Poken door ze in het midden stevig een keer om het 

bamboestokje te wikkelen. Plaats ze nu zo dat ze in een kruis staan. Gebruik een tangetje om ze 

tegen de bamboestok vast te klemmen. 

 

 

  

 

Hierop komt het eerste kransje te liggen, dat zo groot is, dat je de uiteindes van de poken om het 

kransje kan draaien zodat dit vastzit. 

Het maken van de kransjes 
Dan gaan we het 1e Kransje maken. Maak met de dikke draad een ronde vorm die op de poken kan 

liggen zodat je ook nog 3 cm van de poken overhoud om over het kransje te buigen om dat vast te 

maken. Pak deze draad vast en pak dan ook een pluim van de Phragmites Australis (Beekpluim), en 

zet dat met de dunne ijzerdraad vast , iedere keer wissel je de vruchtjes af met Hortensia bloemen en 

al de andere materialen die je bij elkaar gezocht hebt. Is het eerste kransje af, dan leg je dat op het 

poken kruis. Sla de uiteindes over het kransje heen, zodat het vast zit. 

Op deze basis beginnen we met de grootste groep bladeren, van groot naar kleiner, de bladeren over 

de punt van de bamboestok te steken, zodat ze op het eerste kransje vallen. Zorg dat je het kransje 

blijft zien.  

Na iedere groep bladeren, komt er een nieuw kransje zodat je op het laatst met de kleinste groep 

bladeren, boven aan het bamboestokje komt. 

De top van het boompje 
We maken het boompje af door onder in een kleiner Berkenstammetje een gat te boren dat zo groot 

is als het bamboestokje en weer met houtlijm vast te lijmen op het Bamboestokje.  

De slinger 
We kunnen nog een slinger maken met twee dunnen ijzerdraden. Een als begeleiddraad en de 

andere draad om de bonen , vruchtjes enz te bevestigen aan de andere draad zodat we een slinger 

krijgen die om het bladerenboompje gehangen kan worden. 
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De kers op de taart 
Ik heb op het laatst nog een prachtig glazen vogeltje er bovenop bevestigd.  Het glazen vogeltje is 

gemaakt door Kunst Jacoba Janssen. (voor info mij even bellen 06-49105433). Je kunt nog 

Malusappeltjes op een satestokje steken. Met wat Florale lijm hier en daar in het boompje steken. 

  
  

 

CONTACT 

Floral Experience 

Paalderweg 4, 6061 NV Posterholt 

Mobiel: 06-49105433 

Facebook: www.facebook.com/FloralExperience 

Instagram: www.instagram.com/thereseheemels 

E-mail: Therese.heemels@floralexperience.com 
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