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Knoop een stukje 
jute touw aan de 
steeltjes van een 
paar bloemen en 

hang ze met masking 
tape aan de muur. 
Staat feestelijk en 

ruikt heerlijk. 
Bijkomend voordeel 

is dat de bloemen  
zo drogen, waardoor 

je er nog langer  
van geniet.

Royaal papier
Kijk voor mooi papier eens bij Damen/Papier Royaal, een begrip  

in Den Haag en omstreken. Ze hebben een collectie met meer dan 
duizend soorten (handgeschept) papier (papier-royaal.nl).

Bloemschikken
“De rozen iets naar rechts, de madeliefjes wat naar 
boven... Schik verschillende behangstalen, stukjes 
inpakpapier en handgeschept papier tot een mooie 

compositie en creëer zo een kleurig bloemencorso aan 
de muur, met hier en daar een echte bloem ertussen.”

WERKBESCHRIJVING PAG. 129

Flower power
zonder vaas!

Doe het

Of ze nou vers, van papier, gedroogd of van vilt zijn, 
bloemen zorgen voor een instant geluksgevoel.  
Met deze f leurige DIY-ideeën haal je dan ook die 
heerlijke happy zomer-feeling in huis. Een vaas  
met water is niet nodig, enkel een beetje geduld.

Jute touw € 6,99, 
masking tape  
€ 2,99 per set  

van 2 (pipoos.nl).

Versterk het beeld met een paar rollen 
gebloemd behang in een verzamelkastje 
(Het Kabinet).

In onze binnenkijker op pag. 46 vind je nog meer inspiratie met bloemen!

Cassis
Painting the past

Emperor’s silk
Annie Sloan

off white
Amazona

zeepkruid
Histor
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Combineer de 
droogbloemen  
met een servet  
van grof linnen.

Bundeltje geluk

“Ze hebben ‘n beetje een oubollig imago, maar  
volgens Bloemenbureau Holland zijn droogbloemen  
een echte trend. Niet zo gek: een gedroogd boeketje  

is een echte sfeermaker.”

WERKBESCHRIJVING PAG. 129

WERKBESCHRIJVING PAG. 129Pla(n)k- en knipwerk

“Leuk werkje op een vrije middag: vul een houten 
fotolijstje (Action) met bloemen, die je knipt uit 

gekleurd papier. Zet de lijst op de richel van  
een kaasplank voor een mooi landelijk tafereel.”

Stoere placemat
Mooi contrast: de tere bloempjes met een kleine, 

stoere boomstamschijf als placemat om het 
servet en bestek op neer te leggen. Bij Stadshout 
koop je  boomstamschijven die gemaakt zijn van 

gekapte bomen in Amsterdam (stadshout.nu).

Houten podium
Om het bloemwerk goed te laten opvallen,  
zet je de kaasplank op een houten bankje  
of tafel. Style af met een vintage theekopje  

en handgeschept papier waarop ook een bloem 
terugkomt. Bevestig dit met masking tape.
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Gooi restjes stof zoals linnen niet weg, maar gebruik 
ze voor het extra mooi inpakken van cadeautjes.

Fleurig presentje
“Elk pakje wordt een klein kunstwerk met  

deze anemoon van vilt. De bloem is heel makkelijk  
te maken, dus knutsel er gerust een extra  

als cadeautje voor jezelf.”
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WERKBESCHRIJVING 
PAG. 130

Muurtuin
“Gek op papieren 

pompons, honeycombs  
en waaiers? Dan vind je 
deze gekleurde bloemen 
vast ook mooi. Geweldig 
voor de aankleding van 
een (zomer)feest, maar 

ook leuk als permanente 
decoratie op een muur. En 
je kunt de ‘tuin’ zo groot 
maken als je zelf wilt.”

Overal kleur
Hang de papieren 

bloemen tegen de wand 
achter je eettafel  

of boven je bank. Het 
gladde papier mixt goed 

met doorleefd hout  
en geeft je interieur  

een flinke kleurboost.

Wissel puntvormige 
bladeren af met 
rondere vormen 
voor een levendig 
effect.

Extra persoonlijk
Bind met touw een naam-,  

felicitatie- of bedankkaartje (10x15 cm)  
aan het pakje, bijvoorbeeld van 

handgeschept papier waarin gedroogde 
bloemen zijn verwerkt. Je koopt deze vellen 

vanaf € 2,95 per stuk (artifac.nl). 
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Stoer detail bij al die 
romantische bloemen: 
een rafelrandje aan  
het kussen. 
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Boeketreeks
“Toegegeven: dit behang is best gedurfd. Maar 

bloemen maken blij, dus waarom dan geen hele 
reeks?! Het zonnige geel van het zelfgemaakte kussen 

met rozenapplicatie versterkt het vrolijke gevoel. 

Werkbeschrijving en shoppingadressen

Doe het

Bloemschikken

NODIG:
Verschillende soorten handgeschept 
papier vanaf € 2,95 per vel (papier-
royaal.nl) • behangstalen uit de 
Masterpiece-collectie van Eijffinger 
€ 44,95 en € 59,95 per rol • masking tape  
€ 2,99 per 2 rolletjes (pipoos.nl) •  
inpakpapier (privébezit).

ZO GA JE TE WERK:
Plak diverse stukken gebloemd papier 
met masking tape aan de muur. 

SHOPPING:
Oud houten verzamelkastje € 169,- 
(hetkabinet.nl) • behang opgerold in kast 
uit de Masterpiece-collectie van Eijffinger  
€ 44,95 en € 59,95 per rol (eijffinger.com)  
• enveloppen € 1,98, koperen hanger  
€ 1,23 per stuk (sostrenegrene.com) •  
tafel, stoel, gebloemd jasje, klos met 
touw (privébezit).

Pla(n)k- en knipwerk

NODIG:
Gekleurd papier vanaf € 0,50 per A4-vel 
(artifac.nl) • houten fotolijst € 1,98
(action.nl) • handgeschept papier 
vanaf € 2,95 per vel (papier-royaal.nl)  
• schaar, dubbelzijdig plakband 
(privébezit).

ZO GA JE TE WERK:
Zoek online of in een tijdschrift naar  
een voorbeeld van bloemen die je  
mooi vindt. Teken deze met potlood na 
op gekleurd papier en knip uit (of knip ze 
eerst uit, trek over op gekleurd papier  
en knip nogmaals uit). Plak de bloemen 
op een stuk handgeschept papier en 
plaats in de houten lijst.

SHOPPING:
Beige vlastouw op rol € 3,95
(dille-kamille.nl) • oud houten bankje
€ 179,- (old-basics.nl) • kaasplank, 
bloemenkopje van porselein, 
linnen theedoek (privébezit).

Bundeltje geluk

NODIG:
Katoenen band 15 cm vanaf € 2,95  
per meter (deboerenbonthal.nl) • 
borduurnaald met groot oog € 2,95  
per set, vergrijsd groen touw € 6,99 
per stuk (pipoos.nl).

ZO GA JE TE WERK:
Stik de uiteinden van het band aan elkaar 
met behulp van een borduurnaald en 
groen touw. Stik horizontaal een bredere 
‘lus’ op de bovenkant van de servetring  
en steek hier de gedroogde bloemen 
doorheen.

SHOPPING:
Houten eettafel La Campagne € 995,- 
(old-basics.nl) • gedroogde bloemen 
vanaf € 4,95 per bos (dille-kamille.nl)  
• boomstam sierschijf € 12,95 
(ellindecoratie.nl) • bestek, oud bord 
(privébezit). 

In bloei
Een kleine wand (of paneel) leent zich  

uitstekend voor een opvallende print, zoals  
dit behang uit de Masterpiece-collectie van 

Eijffinger. Laat een paar kleuren terugkomen  
in accessoires en houd de andere muren rustig.
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Werkbeschrijving en shoppingadressen

Doe het

Muurtuin

NODIG:
Vellen oudroze, rood, knalroze en  
mintgroen papier € 2,- per vel (artifac.nl)  
• breed plakband (pipoos.nl).

ZO GA JE TE WERK:
Teken met potlood een groot en klein 
bloemblad op papier. Knip uit en gebruik dit 
als basis voor het maken van de rest van de 
bloembladeren. Hier zijn bloemen met een 
doorsnede van 60, 50, 40 en 30 cm gebruikt. 
Knip de grootste bloembladeren uit en 
voorzie elk blad van minstens 3 vouwen.  
Leg de punten van de bloembladeren  
over elkaar en plak vast met stevig, breed 
plakband. Herhaal deze handeling voor  
de kleinere, binnenste bloembladeren.  
Leg de kleine vastgeplakte bladeren in het 
midden van de grote bloem en plak vast  
met plakband. Knip twee rondjes uit papier:  
deze vormen de knop van de bloem.  
Gebruik eventueel een glas om een mooie, 
ronde vorm te maken. Knip de buitenrand 
rondom in en plak vast met dubbelzijdig 
plakband in het midden van de bloem.

SHOPPING:
Kruk Vester € 129,-, karpet Round Natural 
€ 29,95 (hetkabinet.nl) • dienblad € 28,95, 
bekers € 8,50 per stuk (hetappeltaartgevoel.
nl) • theezeefje € 3,95 (dille-kamille.nl) • 
dubbelzijdig tapijttape € 3,75 (hema.nl) 
• gebaksbordje, glas, gordijn (privébezit).

Fleurig presentje

NODIG:
Vilt € 0,80 per vel van 2 mm, stevig grijs vilt  
€ 2,99 per vel 4 mm, lijmpistool klein 
€ 9,99 (pipoos.nl) • bruin cadeaudoosje 
€ 0,98 (sostrenegrene.com) • restjes linnen.

ZO GA JE TE WERK:
Teken twee bloemen van verschillende groottes 
op papier en knip uit. Hier is een anemoon met 
vier blaadjes als voorbeeld genomen. Leg het 
grootste blaadje op het vilt, trek de vorm over 
en knip uit. Herhaal dit tot je vier blaadjes hebt. 
Doe hetzelfde voor de kleine blaadjes. Leg de 
grootste blaadjes met de punten over elkaar  
in de vorm van een bloem en lijm vast met  
een lijmpistool. Leg de kleine blaadjes op de 
grote bloem en lijm op dezelfde manier vast. 
Knip een dun reepje grijs vilt van ongeveer 0,8 cm 
breed en 10 cm lang. Knip het over de hele lengte 
aan de bovenkant een stukje in. Rol het reepje  
vilt op en lijm vast. Lijm vervolgens het opgerolde 
reepje vilt in het midden van de anemoon vast. 
Zoek een takje in de tuin en lijm de bloem hierop. 
Vul (eventueel) het cadeaudoosje en wikkel er 
twee repen linnen omheen. Plak de repen met 
dubbelzijdig plakband aan elkaar. Knoop een 
mooi stuk touw om het cadeautje en steek  
de bloem hieronder vast.

SHOPPING:
Vlastouw okergeel € 3,95 (dille-kamille.nl) • 
behang uit de Masterpiece-collectie van 
Eijffinger € 59,95 per rol (eijffinger.com)  
• salontafel Bojan € 795,- (hetkabinet.nl) • linnen 
stof vanaf € 10,- per meter (deboerenbonthal.nl).

Boeketreeks

NODIG:
1 meter okergeel linnen € 12,95 per meter, 
gebloemde stof vanaf € 5,- per meter 
(deboerenbonthal.nl) • borduurnaald met 
groot oog € 2,95 per set, vergrijsd groen touw 
€ 6,99 per stuk (pipoos.nl) • vulmateriaal 
€ 6,50 per zak (hema.nl) • naaimachine.

ZO GA JE TE WERK:
Vouw het linnen dubbel en knip 61x29 cm  
uit de stof. Je hebt nu een voor- en achterkant. 
Knip de applicatie uit de gebloemde stof.  
Bepaal zelf hoe groot je deze maakt. Stik de 
applicatie met een borduurnaald op de 
voorkant van het kussen. Leg de voor- en 
achterkant van de stof met de goede kant  
op elkaar en stik rondom vast met de 
naaimachine met een naad van 1 cm. Laat  
één zijkant open voor het vullen van het 
kussen. Keer het kussen om en vul het  
met vulmateriaal. Stik de zijkant dicht met  
1 cm naad naar buiten.

SHOPPING:
Fauteuil Solo Rattan € 119,95 (hetkabinet.nl)  
• gerecycled denim plaid van By Mölle € 109,- 
(hetappeltaartgevoel.nl) • behang van 
Eijffinger uit de Masterpiece-collectie € 59,95 
per rol (eijffinger.com) • boekje met 
droogbloemen (privébezit).
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