Zelf maken

Vroegbloeier
In de vroege lente is mimosa op z’n mooist. De bolletjes ruiken
heerlijk bloemig met in de verte een vleugje honing. Zet de fragiele
mimosatakken in een stoere vaas voor een mooi contrast.

Doe het

Hoera, de
lente lonkt!
Het is de lievelingsbloem van onze
tekstredacteur Floor en wij begrijpen wel
waarom: als de kleine heldergele, pluizige
bolletjes zich laten zien, weet je namelijk dat
het voorjaar in aantocht is. Reden genoeg
om je huis f link in bloei te zetten met
het magisch mooie mimosa.

Mooi setje
De vrouwelijke, delicate takken
en de stoere vazen met retrolook van Bloomingville zijn
een match made in heaven.

Snijd de
stengels op
verschillende
hoogtes af en
laat de takken
nonchalant
uitwaaieren
over de vaas.

Mimosa is een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie. Er zijn meer dan vijfhonderd soorten bekend.
Wij hebben gebruikgemaakt van de soorten Acacia Dealbata, Clair de Lune en Turner.
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Vaasje voorjaar
Combineer het intense geel van mimosa met
friswitte tulpen en creëer zo een op en top
lenteboeket. Mooi in een glazen vaas.

Wauw-effect
La route du Mimosa
Mimosa komt oorspronkelijk uit Australië,
maar rond 1850 namen de Engelsen ‘m mee
naar Europa. De plant kreeg onder andere
een plekje in tuinen van Engelsen die hun
winters aan de Côte d’ Azur doorbrachten.
De Fransen noemen mimosa ook wel gele
winterzonnetjes. Tot en met maart kun je in
Zuid-Frankrijk speciale mimosaroutes rijden.
Een aanrader!

Geef toe, zelfs als je niet zo’n lief hebber van de kleur bent,
word je betoverd door deze krans van knalgele bolletjes.

Bloemschikken

Dompel een steekschuim
ring van het merk
Oasis (vanaf € 4,75,
bloemschikwinkel.nl)
goed onder water in de
gootsteen en laat ‘m
uitlekken. Bevestig
doorzichtig draad, zodat je
de krans straks kunt
ophangen. Knip de
mimosatakken af
op ongeveer vijftien
centimeter en verwijder
de bladeren. Je krijgt het
mooiste resultaat door
de takken in een hoek
van negentig graden
in de ring te steken tot ‘ie
helemaal is bedekt.

Takken mimosa zijn
bij veel bloemisten
los verkrijgbaar.

De Fransen noemen mimosa
ook wel gele winterzonnetjes

Probeer de vollere bollen mimosa in het midden te plaatsen
en de kleinere, delicate bloemen aan de binnen- en buitenkant.
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Pak de zeep in in handgeschept papier of linnen
en maak vast met een stukje touw. Steek hier een
takje mimosa onder en voilà: een origineel cadeau.

Flower power
Een tak mimosa in een vaas
is een simpele decoratie, maar zet je
meerdere vaasjes bij elkaar, dan maak
je echt een flowerstatement en
creëer je een sterk beeld. Kies voor
tin en aardewerk in zachte wit- en
grijstonen en voorzie elke vaas van
een paar takjes mimosa, ontdaan van
overtollig blad. Zo laat je de zachte,
fluffy bolletjes schitteren.

Bloemenoptocht

Alle minivaasjes verzamelen!
In sober wit en grijs knalt het geel
eruit. Wissel de vaasjes af met
aardewerken schaaltjes en je tafel
is klaar voor een nieuw seizoen.

Explosie van geur
Mimosa is niet voor niets een belangrijk
ingrediënt in parfums. Het heeft een verleidelijke,
zoete geur. Maak je eigen mimosazeep
en het hele huis ruikt naar bloemetjes.
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Soapserie
Hak een blok zeep
in stukken. Maal de
gedroogde mimosa
fijn met een vijzel
tot een poeder. Mix
dit met een aantal
bolletjes en blaadjes
die nog intact zijn en
druk in de zeep. Voeg
een paar druppels
mimosaolie (€ 6,99,
dailyhealthshop.nl)
en warm water toe.
Doe dat stapsgewijs:
slechts een druppel
olie en water per keer.
Niet te veel in één
keer dus. Kneed de
zeep met je handen
tot een vierkant blok
en laat dit drie à vier
dagen drogen.
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Vrolijke ruikers
Zoet, bloemig en tegelijk fris: de geur van mimosa doet denken aan pasgewassen linnengoed.

Schaaltje geluk
Gooi een geknakte bloem uit een
boeket niet weg, maar zet ‘m
op een laagje water in een fraaie
kom. Vul aan met een paar andere
bloemen voor een vrolijk ensemble.

Je kunt de
bolletjes ook
los in een
mooi schaaltje
leggen.

Feest op tafel
Wakker uit winterslaap
De dagen worden weer
langer en de natuur
ontwaakt uit een lange
winterslaap. Er gaat niets
boven de geur van mimosa
als de lente lonkt. Leg een
bosje in je kledingkast
of op het toilet voor een
heerlijke geur. Zelfs als
de bloemen indrogen
ruiken ze nog lekker.
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Diner bij jou thuis?
Verras iedere gast
aan tafel met een
schaaltje bloemen.
Hier zijn verschillende
takjes mimosa, roze
appelbloesem en
tulpen gebruikt. Zet
de schaaltjes vol kleur
op een wit linnen
tafelkleed. Succes
gegarandeerd.
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Hier is de Clair de Lune
gebruikt, die nog
moet gaan bloeien.

Rondje sfeer
Zelfgemaakte bloemenkransen zijn
prachtige tafeldecoratie. Leg bij iedereen
een kleine krans op het bord en voeg
eventueel een naamkaartje toe. Ook mooi
met een kaars in het midden.

Minikransen maken
Snijd de stengels af op de gewenste lengte, afhankelijk van
de grootte van je krans. Gebruik doorzichtig draad (vanaf € 2,99
pipoos.nl) om een ronde basis te maken. Wikkel het draad een paar
keer om de krans en maak aan het eind een knoop. Verwijder
de bladeren aan de onderkant van de mimosa en bevestig twee
of drie takken onder aan de krans. Zorg dat de volgende takken de
bestaande takken overlappen en ga zo door tot de krans is gevuld.

Mix and match

Spektakelstuk
Zoals gezegd zijn er
meer dan vijf honderd
soorten mimosa.
De een groen en
subtiel, de ander
knalgeel en uitbundig.
Gebruik verschillende
soorten voor één
geweldig groot
bloemstuk.
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Mimosa wordt op
verschillende momenten
in het jaar geplukt.
Sommige planten zijn
nog groen als ze worden
verkocht, terwijl andere
mimosa al uitbundig bloeit.
Het is net wat je mooi vindt.
Dit bloemstuk bevat twee
verschillende soorten,
namelijk Turner (grote
bollen) en Clair de Lune
(kleine bollen) in
verschillende bloeistadia.
Is het geen plaatje?
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