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FEESTELIJKE
HUISVLIJT

Kom maar op met dat 
stormseizoen, met die lange 
winteravonden. Een stevige 
zuidwester grijpt de laatste 
blaadjes en straks, als de 
wind weer uit een andere 

hoek waait, valt er vast een 
vlok sneeuw. Terwijl Koning 

Winter buiten de dienst 
uitmaakt, maak jij er binnen 

een feestje van. 
TEKST & FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER  

WORKSHOP ANITA WEERMAN

NOORDERLAND
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Nodig
• bloempot 
• zelfhardende boetseerklei
• tak of stok ca. 35 cm
• binddraad
• (haar)klemmetje
• ijzerdraad en ijzertang
• dennentakjes
• mos

stap 1
Plaats de klei onderin de 
bloempot, steek de stok erin. 
 
stap 2 
Dek de klei af met mos.
 
stap 3 
Knip met een snoeischaar de 
takjes op de juiste lengte. 

stap 4 
Begin onderaan: bind de 
dennentakjes stapsgewijs 
rondom de stok met binddraad 
(gebruik eventueel een 
haarklemmetje om de takjes 
tijdelijk vast te zetten). 
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Kerstboompje
Geen zin in zo’n metershoge knaap 
in de kamer dit jaar? Pluk of koop 

wat geurig groen voor een beschei-
den alternatief. Feestelijke vegetatie 

op schaal, eh, pot.

Tip: besproei het 
boompje af en toe 
met water uit een 
plantenspuit, zodat 
het langer groen 
blijft.

 
stap 5  
Trek het binddraad goed strak. 
Werk naar boven toe met 
steeds kleinere takjes. 
 
stap 6  
Stop op ca. 8 cm vanaf de top 
van de stok. Plaats dan een 
stuk ijzerdraad, zet het vast met 
binddraad. Omwikkel dit met 
mos, eerst dik en daarna 
steeds dunner.  

stap 7 
Knip het binddraad af en steek 
het uiteinde in het mos.
 
stap 8  
Buig de top een beetje krom. 
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Nodig
•  piepschuim bol *, diameter 

30 cm, gebruik één helft
•  snoer met 20 lichtjes,  
 geschikt voor buiten
•  boormachine met boor iets 
 dunner dan de lichtjes
•  plaatmos 
•  krammen (kort en lang)
•  schaar 
•  grote pot (diameter  
 ca. 30 cm) 
•  krans (diameter ca. 30 cm)
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stap 1 
Gebruik een halve piepschuim bol.  
Boor van binnenuit gaten verdeeld over 
het oppervlak.  
 
stap 2 
Steek de lampjes van binnenuit door  
de gaatjes.  
 
stap 3 en 4 
Zet het snoer vast met korte krammen. 
Knip deze eventueel korter.  
 
stap 5 
Bedek de buitenkant van de bol met 
plaatmos. 
 
stap 6 
Zet dit vast met de lange krammen.  
Zorg ervoor dat het mos de lampjes  
niet bedekt. 
 
stap 7
Knip de onderrand eventueel bij met  
een schaar. 

stap 8
Plaats de mosbol op een krans met  
een diameter van ca. 30 cm. Je kunt  
het geheel desgewenst op een grote  
pot plaatsen.

Tip: af en toe besproeien 
met water om het mos 
mooi groen te houden.
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Mosbol  
met lichtjes

In de donkerste dagen van het jaar 
kun je wel een extra lichtpuntje  

gebruiken. Deze mosbol zorgt voor 
een mooi sfeerlichtje bij de voordeur 
of in de tuin. Dus ga even helemaal 

uit je bol.
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MET DANK AAN:  
Goedkoop-bloemschikken.nl 
Nu 10% korting op de 
benodigde materialen voor deze 
workshop met kortingscode 
KNNY2Z3U. Vul deze code in 
bij het overzicht van de 
winkelmand, en klik op de knop 
Bevestig. (De korting kan alleen 
tijdens het bestellen worden 
verrekend, niet achteraf).
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Het Weerhuisje is in de 
afgelopen tien jaar 
gegroeid en volwassen 
geworden. Het gaat 
vanaf nu verder als  
HET WEERHUYS. 
Een nieuwe naam, met 
een nieuw logo én een 
nieuwe website. Meer 
info: hetweerhuys.nl 
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Nodig
• inpakpapier, effen
• plakband
• labels van karton/papier
• stempels, inkt
• washi-tape 
• dennenappeltjes 
• jutetouw
 
stap 1
Knip het papier op maat  
van het cadeau. 
 
stap 2  
Decoreer het papier. 
 
stap 3  
Stempel een patroon op  
(een deel van het) het papier.
Stempel diverse afbeeldingen 
op het papier.
 
stap 4  
Pak het cadeau in.

stap 5 
Wikkel jutetouw om het 
pakketje. 

 Feestelijk 
verpakte cadeaus

In de pakjesmaand bij uitstek is het geven al 
een feest. Zelfgemaakte huisvlijt maakt dat 
niet alleen de inhoud van het presentje telt. 
Met stempels, inkt, tape en dennenappels 
maak je er een persoonlijk geschenk van.
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stap 6 
Decoreer het pakket  
verder met washi-tape, 
dennenappeltjes en/of  
labels. De labels kun je ook 
decoreren met stempel en 
washi-tape. 

stap 7 
Ook halve dennenappeltjes 
zijn mogelijk. Gebruik voor  
het doorsnijden een oude 
snijplank en een stanleymes. 

stap 8  
Maak er een mooi geheel van.


