
TROUWDAG

De mooiste dag...
Een stralend bruidspaar, hand in hand genietend 

van elkaar. Billie en Thijs beleven de dag van 

hun leven op een stralend zonnige zomerdag in 

het bijzijn van vele vrienden en familie. En daar 

hoort natuurlijk een zee aan bloemen bij. 
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De prachtig aangelegde tuin vormt het decor waarin het verliefde 

stel elkaar trouw belooft voor familie en vrienden. Krista Verwimp 

zorgde voor de bijhorende bloemenweelde die deze dag nog 

mooier maakt. Zacht roze en perziktinten zetten de toon.

Wat heb je nodig? 

OASIS® steekschuim, appelblad (Gaultheria shallon), takken van 

appelboompje (Malus), gomboom (Eucalyptus), lentisco (Pistacia 

lentiscus), verschillende soorten anjers (Dianthus), verschillende peach 

kleurige rozen (Rosa), verschillende germini’s, fontijngras (Panicum 

fountain), zomerviolier (Matthiola incana), Allium ‘Mount Everest’,  

vrouwenmantel (Alchemilla mollis), ginsterbesjes

Hoe ga je te werk? 

Vul de pot met nat steekschuim tot iets onder de rand. Verwerk als 

eerste de groenmaterialen en de ginsterbesjes tot een mooie basis. 

Verwerk daarna harmonieus verdeeld de verschilllende bloemensoorten. 
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De bloemdecoraties werden tot in de puntjes 

verzorgd. Van corsage en bloemenarmband 

tot het prachtige bruidsboeket.
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bruidsarmband

Wat heb je nodig?

OASIS® wrap wristlets, lijmpistool, restje van 

bruidsjurk, rozen (Rosa ‘Jelena’), juffertje in ’t 

groen (Nigella damascena), lisianthus (Eustoma 

‘Rosita’), ledervaren (Rumohra adiantiformis), 

Matthiola incana

 

Hoe ga je te werk?

Lijm als eerste een stukje ledervaren op het 

stukje plastic van je armband. 

Plak daarna de twee grootste bloemen tegen 

elkaar op de ledervaren. 

Knip een klein stukje van een restje van het 

bruidskleed en lijm het eveneens tussen de 

bloemen. Werk de armband verder af met de 

kleinste bloemknopjes. 
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pocketcorsage

Wat heb je nodig?

Karton, magneten, watervaste tape, lijmpistool, 

freesia, zomerviolier (Matthiola incana), juffertje 

in ‘t groen (Nigella damascena), roos (Rosa 

‘Jelena’), vrouwenmantel (Alchemilla mollis), 

ledervaren (Rumohra adiantiformis)

 

Hoe ga je te werk?

Knip een stukje karton op maat. Dit bepaal je 

door de hoogte en breedte van de borstzak 

van het kostuum te meten. Zorg ervoor dat 

het karton ongeveer drie centimeter boven de 

borstzak uitsteekt. Plak de twee metalen plaatjes 

met watervaste tape op de achterkant van het 

karton.

Lijm aan de bovenkant van de strook karton eerst 

een stukje ledervaren. Plak daarna de bloemen 

harmonieus verdeeld op het karton. 

Steek de afgewerkte corsage in de borstzak van 

het kostuum en klem de magneetjes langs de 

binnenkant van het kostuum. 

Special  BLOEMSCHIKKEN    33 

1 2

3 4

5



34   Special  BLOEMSCHIKKEN     

Wat heb je nodig?

Gordijnstof, OASIS®  graftakken, aluminiumdraad, 

wikkeldraad, nylondraad, nietjesmachine, appelblad 

(Gaultheria shallon), vrouwenmantel (Alchemilla 

mollis), klimopranken (Hedera helix), gomboom 

(Eucalyptus ‘Cinerea’, ‘Gomphocephale’), Matthiola 

incana, fontijngras (Panicum fountain), rozen (Rosa 

‘Jelena’, ‘Magic avalanche’, ‘Charmant’), germini’s 

(Germini ‘cafe’, ‘pomponi aqua’), 5 soorten anjers 

(Dianthus), ginsterbesjes

 

Hoe ga je te werk?

Draai een stuk wikkeldraad rond het handvat en 

laat de eindjes voldoende lang hangen. Steek een 

stuk aludraad doorheen de onderkant van het 

steekschuim en draai dit even vast aan de onderkant. 

Laat ook nu de uiteinden hangen. Hiermee kan je 

straks de afgewerkte graftak aan de boog vastmaken. 

Verwerk een basis met de groenmaterialen 

(appelblad en ledervaren). Zorg ervoor dat de plastic 

rand van de graftak meteen onzichtbaar wordt. 

Met de groenbasis bepaal je meteen de lengte en 

breedte van je werkstuk. 

Verwerk daarna harmonieus verdeeld je 

verschillende bloemensoorten. 

Voor de lange slingers tussen de boog gebruikt 

Krista nylondraad. Hiervoor maakt ze elke 20 cm een 

open knoop. Hiermee bepaal je meteen de positie 

van je bloemen. Maak het gewenste aantal knopen 

want dit is afhankelijk van de hoogte van je boog. 

Prik een stukje wikkeldraad zo dicht mogelijk tegen 

de bloemknop. Maak elke bloem vast aan de open 

knoop en trek het dan pas helemaal dicht zodat de 

bloemknop niet kan verschuiven. 

Wanneer alle voorbereidingen achter de rug zijn, 

start de afwerking en aankleding van de constructie. 

Begin met het vastnieten van de gordijnen 

bovenaan. Onderaan maak je de gordijnen vast met 

enkele lange krammen om alles op de juiste plaats 

te houden. Bind daarna je gordijnen ongeveer in het 

midden vast met koord zodat het bloemstuk hierop 

vastgemaakt kan worden. Maak nu je bloemstuk vast 

met de draad en zorg ervoor dat alles stevig vastzit. 

Maak je draden met bloemenregen bovenaan 

de boog stevig vast. Onderaan prik je best lange 

krammen zodat de slingers niet wegwaaien. Slinger 

tenslotte klimopranken over de boog zodat alles 

speels in elkaar vloeit. Gebruik hiervoor nietjes 

en draad. 
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Wat heb je nodig? 

Lege melkflesjes, kranten, natuurkoord, Germini, anjer 

(Dianthus), fontijngras (Panicum fountain), rozen (Rosa 

‘Charmant’)

 

Hoe ga je te werk? 

Verpak de flesjes in een stuk krantenpapier.

Knoop een lus in een stuk natuurkoord. Knoop het 

natuurkoord daarna rond de hals van het flesje en maak 

een strik. 

Vul de flesjes met water. Schik er eerst een grasje in en 

daarna op wisselende hoogtes een paar bloemen. Hang 

de flesjes aan de stoelen. 

stoeldecoratie

Wat heb je nodig? 

Corsagespeld, dunne corsagedraad, gutta percha, 

fijne zilverkleurige wikkeldraad, appelblad (Gaultheria 

shallon), ledervaren (Rumohra adiantiformis), trosroosje 

(Rosa ‘Jelena), Freesia, lisianthus (Eustoma ‘Rosita’)

Hoe ga je te werk? 

Neem een roosje, een Eustoma en een freesia bij elkaar 

en bind dit kort vast met corsagedraad. Verstevig de 

achterkant van het appelblad door middel van een 

corsagedraadje. Plaats dit achter de gebonden bloemen. 

Voor de bloemen leg je een stukje ledervaren. Draai 

rond dit geheel een extra corsagedraadje, samen met de 

corsagespeld. Knip de stengels kort af en werk je corsage 

af met gutta percha.

corsages

Wat heb je nodig? 

Bindkoord, stukje stof van bruidsjurk, etalagespelden, 

anjers (Dianthus), rozen (Rosa), appelblad (Gaultheria 

shallon), duizendschoon (Dianthus barbatus), siergrasjes, 

vrouwenmantel (Alchemilla mollis), ledervaren (Rumohra 

adiantiformis)

Hoe ga je te werk? 

Neem als eerste een roos in de hand, leg daarna 

telkens een bloem bij tot je een rond geheel verkrijgt. 

Zorg voor een mooie verdeling van je verschillende 

bloemensoorten. Maak het boeket vast met bindkoord. 

Knip de stengels gelijk af. Werk de stengels af met een 

stukje stof van het bruidskleed en maak dit vast met 

enkele etalagespelden.

voor de kleintjes

Wat heb je nodig? 

Bindkoord, stukje stof van bruidsjurk, etalagespelden, 

anjers (Dianthus), rozen (Rosa), Freesia, juffertje in ’t groen 

(Nigella damascena), siergrasjes, gomboom (Eucalyptus), 

ledervaren (Rumohra adiantiformis), appelblad (Gaultheria 

shallon), lisianthus (Eustoma ‘Rosita’), Astilbe

 

Hoe ga je te werk? 

Neem als eerste een roos in de hand, leg daarna 

telkens een bloem bij tot je een rond geheel verkrijgt. 

Zorg voor een mooie verdeling van je verschillende 

bloemensoorten. Maak het boeket vast met bindkoord. 

Knip de stengels gelijk af. Werk de stengels af met een 

stukje stof van het bruidskleed en maak dit vast met 

enkele etalagespelden.

stoeldecoratie


