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EEN WOORD VOORAF

We hebben inmiddels al heel wat bloemstylisten ontmoet, maar 
nog nooit één horen zeggen dat hij of zij als kind wakker werd en 
dacht: Ik weet het, ik ga later iets met bloemen doen!
 Het vak van bloemist of bloemstylist staat nog steeds  
niet in de rij van klassieke kinderdroomberoepen, tussen popster, 
dokter en astronaut. Vandaag de dag kun je in Nederland gere-
nommeerde opleidingen en zelfs hele studies volgen waar je alle 
fijne kneepjes van het bloemenvak kunt leren. Maar naast  
vakmanschap, is het werken met bloemen bovenal een passie en 
een vorm van zelfexpressie. Want ondanks alle regels en  
manieren die er zijn, is het schikken en stylen van bloemen iets 
heel persoonlijks waar je – volgens wetenschappelijke studies – 
ook nog eens heel blij en gelukkig van wordt.

ONZE EIGEN BLOEMLEZING
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DE JUISTE MATCH

De sterke bloemen die overblijven uit je bos 
of je favoriete stelen van de markt: als je het 
ons vraagt zijn eigenlijk alle bloemen ge-
schikt voor een minivaasje. Zolang de steel 
maar past. Hóe je ze combineert en in de 
vaas zet, maakt het verschil. Bloemen met 
dezelfde vorm, een roos en een anjer bij-
voorbeeld, versterken elkaar niet. Ze trek-
ken juist de aandacht bij elkaar weg. Wat wel 
werkt? Combineer verschillende vormen, 
zoals een aarvormige pennisetum met de 

ronde dahlia. Of een samengestelde bloem 
zoals de phlox met een craspedia, het ronde 
gele trommelstokje. Gegarandeerd succes. 
Lees meer over de verschillende bloemvor-
men op bladzijde 20.
 Zet je een paar langbloeiers uit je bos 
in een minivaasje? Combineer deze over-
blijvers dan met een paar takken of bloe-
men uit de natuur. Pluk een veldbloem uit 
de tuin, of kijk eens voor een takje of gras-
pluim langs de weg.

DOE HET ZELF
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Celosia cristata 

Celosia is een flamboyante verschijning.  
Deze hanenkam doet je denken  
aan koraal in een diepblauwe zee. 
‘Celosia’ komt van het Griekse  
kelos, dat ‘verbrand’ betekent. Ze zit  
grappig in elkaar, deze tropische 
bloem: de feitelijke bloemetjes zitten 
namelijk aan de zijkant van de kam. 
De kam is eigenlijk een vergroeid deel 
van de steel. In Afrika is celosia een 
van de meest gegeten bladgroenten.  
De bladeren worden maar kort gekookt  
en smaken als spinazie.

HERKOMST 
Oost-Afrika

BLOEITIJD 
juni – oktober

BLOEMKLEUR 
roze, rood, oranje, geel

FAMILIE 
amarantenfamilie

SYMBOLISCHE BETEKENIS 
stoutmoedigheid
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DIT HEB JE NODIG

–  Een bloemenschaar
–  Bloemendraad  

0,7 mm / 0,8 mm
 
Blad
–  5 takken cornus alba 

(kornoelje)
–  3 berkentwijgen
–  2 korte rozenbottel-

takken
–  1 olijventak
–  1 tak eucalyptus 

populus
–  1 tak cupressus  

arizonica ‘arctic’  
(conifeer)

 
BLOEMEN
–  Gipskruid
–  Bloemen die je mooi 

vindt. In ons voor-
beeld kozen wij een 
enkele roos

DE BLOEMENKRANS
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Buig de kornoeljetakken een paar keer heen en 
weer om ze soepel te maken, zodat je er een 
mooie cirkel van kunt maken.
 
 

Gebruik de twee overgebleven kornoeljetakken 
om de open stukken op te vullen en het frame te 
verstevigen. Je kunt de uiteinden van de takken 
tussen de andere takken wegwerken als je dat 
mooier vindt. Gebruik draad als de takken niet 
vanzelf vast blijven zitten.

1

2

3

4

Maak er nu een cirkel van met een diameter van 
ongeveer 50 cm en zet die vast met wat draad. 
Wikkel de uitstekende stukken om het ronde 
frame heen.
 

Bind drie kornoeljetakken aan elkaar met het 
bloemendraad. Neem een flinke overlap (on-
geveer een derde) en maak ze op twee punten 
aan elkaar vast. Wikkel het bloemendraad er een 
paar keer omheen, draai de uiteinden in elkaar 
en buig het laatste stukje om naar de achterkant.
 

DOE HET ZELF
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Neem een berkentwijgje en steek dat in het ronde  
frame. Vlecht het uiteinde tussen de andere tak-
ken door. Doe hetzelfde met de andere twijgjes. 
Laat ze een beetje over elkaar heen vallen als 
dakpannen.

Bind de rozenbottels op een andere plek vast om 
het niet te vol te maken in het midden. Knip de  
uitstekende eindjes er gewoon af. Steek vervol-
gens het gipskruid tussen al het groen.

5

6

7

8

Doe hetzelfde met twee olijventakken. Leg de 
eucalyptustak er in zijn geheel bovenop en bind 
alles in één keer vast. Doe dat stevig, want de 
stelen krimpen een beetje als ze droog worden.

Knip twee stukken van de conifeer en leg ze in 
tegenovergestelde richting op het frame. Je krijgt 
dan aan allebei de kanten een groene pluim. 
Maak ze vast met een stukje draad.

DE BLOEMENKRANS
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Voilà! Een kroon op de kerst… en je voordeur.

Knip de steel ongeveer 5 cm onder de bloem af. 
Vouw een stuk draad dubbel en leg de lus op de 
steel. Draai één uiteinde er een paar keer om-
heen. Bevestig de bloem vervolgens stevig op de 
plek waar alle uiteinden samenkomen. Daarmee  
werk je alle losse eindjes weg.

9

10
 Je kunt natuurlijk ook een kleine  

versie maken met maar één kornoelje-
tak en met wat minder groen.  

 Het groen en het gipskruid drogen  
heel mooi en blijven dus lang goed; de bloe-
men moet je wel regelmatig vervangen.

 Als je dit te moeilijk vindt, kun je  
ook een krans van oase kopen en daar 
bloemen insteken (zie bladzijde 104-105).

TIPS

DOE HET ZELF
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