
Werkbeschrijving bloemschikking Pinksteren
‘Feest van de Hoop’

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de
regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt
te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem (paarse
duifkruid).

Zo maakt u de bloemschikking:

Stap 1

● plak tape in het midden om een strokrans
(doorsnee 30 cm)

● teken de zaag lijn af, ongeveer 1 cm over de
helft, laat het tape zitten en zaag de krans op
de zaaglijn recht door (zie foto rechts)

● gebruik de grootste helft van de krans

Stap 2

● plak plastic buisjes zonder dop voor de
bloemen op de achterkant van de boog, lijm op
de krans doen, daarna de buisjes op de boog
bevestigen (zie foto rechts)

● bekleed de boog met mos en wikkeldraad,
zaagsnede en opening van de buisjes vrijlaten



Stap 3

● lijm de boog op een zwarte houten plank (60cm
x 24cm)

● plak droge bemoste takken op de houten
ondergrond en maak een open takkenweefsel
rondom de boog, bevestigen met wikkeldraad
en lijm (zie foto rechts)

● ruimte open laten zodat er verschillende glazen
vaasje, potjes of waxinelichtjes tussen kunnen
staan

Stap 4

● gebruik één lange uitstekende tak voor de
Scabiosa bloem

● zet vaasjes tussen de takken rondom de boog
en vul buisjes en vaasjes met water

● 2 kleine ranken klimop met kleine blaadjes
over de boog leggen

● vul buisjes en vaasjes met bloemen in
verschillende vormen en maten in de kleuren
van de regenboog (Craspedia kan ook gelijmd
worden)

Stap 5

● bevestig met draad een vaasje aan de lange
tak, vullen met water, asparagus en Scabiosa
(zie onderstaande foto)

Bloemen en groen - wat heeft u nodig?

● mos en klimop (groen)
● gloriosa (rood)
● ranonkel (oranje)
● gerbera en craspedia (geel)
● anemoon(blauw)
● allium (paars/indigo/violet)
● asparagus
● scabiosa bloem


