
Bloemschikken Kerst 2006 op do 21/12/06 om 19u 

 
1. Kerst buiten 

 

Grote pot, opgevuld met oude oasis of papier en bovenaan met oasis 

3 isomo kubussen en satéprikkers 

bekleedmateriaal voor de blokken 

 vb: schors (met lijmpistool, duurt lang!) 

(Maar ik heb nog veel over, je er kan bij mij krijgen, laat iets weten) 

  of grote bladeren (etalagespelden en/of krammen) 

  of vilten tafelloper (zie AVA, dubbel nemen, gaat snel) 

  of bonen van de Christusboom 

(ik heb er nog veel of je kan ze vinden op het grasveld voor de Bogaard) 

groenmateriaal 

 vb: skimmia, klimop, conifeer … 

lichtjes voor buiten 

 eventueel kerstballetjes of denappeltjes, sierappeltjes enz. 

 

 

2. Kerst in ’t rond (redelijk gemakkelijk) 

 

Een halve grote bol in isomo (35 cm diameter) 

Een schaal dia onder de bol past en oasis om de halve bol te vullen 

Een grote ronde kaars  

Bekleedmateriaal en etalagespelden en/of krammen 

 vb: bonen van de Christusboom 

  grote klimopbladeren 

opvulgroen en bloemen vb: buxus, klimop, den, taxus, conifeer, safari, skimmia, rozen, 

appeltjes, besjes of pepertjes enz. 

   

3. Kerst in zwart en wit (vrij gemakkelijk) 

 

a) Ik heb zelf een bestaande pot met inpakpapier bekleed, gevuld tot iets boven de rand met 

oasis 

Een grote kerstbal of kaars, witte kerstballetjes 

Opvulmateriaal en bloemen: rozen, ornithogalum, witte safari, eucalyptus, conifeer, 

klimop, enz 

b) De ster is gemaakt van repen soepel karton, bekleed met inpakpapier, daarin zitten een 

stokrans en even grote oasiskrans. Voor de rest hetzelfde materiaal als de grote pot.  

 

4. Kerst in ’t lang (iets moeilijker) 

Hoge pot tot 5 cm boven de rand gevuld met oasis 

Rode cornustakken, binddraad 

Opvulmateriaal vb: rozen, safari, conifeer, den, … 

 

5. Kerst modern (gemakkelijk) 

Isomo kegel of piramide 

3 soorten bekleedmateriaal: vb. mos, elandmos, laurierbladeren, eliachnusbladeren, lavendel, 

beukenblaadjes, eikeldopjes, lorkendenappeltjes, klimop, enz. 

krammen en/of spelden, lijmpistool en lijm 
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