
Orchideetjes

Maak eens “echte” orchideetjes en zet ze 
in een bloempotje of maak er een groot 
bloemstuk van.

Wat heb je nodig:
- Orchideeën mal (Collectable COL1379)
- Mulberry paper colours (RB2224)
- Mulberry paper white (RB22219)
- Distress ink fi red brick (donker roze 

rood)
- Distress ink mustard seed
- IJzerdraad, bloementape, oasis, 

Tillandsia mos
- Wattenstaafje
- Aleene’s Tacky Glue
- Bloempotjes
- Embossingtool (met grote ronde kop)
- Foamtape

Door: Marianne Perlot 

Draai de orchidee diverse malen uit 
het mulberry paper. Wrijf met een 
wattenstaafje over de inkt en kleur 
voorzichtig de randen en het midden 
van de bloemblaadjes. Het hart van de 
orchidee kun je meer kleur geven.
Stempel de afdruk in het hart van 
de bloem met donkerrood voor een 
natuurlijk eff ect.
Leg nu de blaadjes op je hand en bol ze 
met de grootste embossingtool. Plak 
de blaadjes en het hart van de orchidee 
op elkaar met foamtape. Dat geef een 
natuurlijker eff ect dan wanneer je ze plat 
op elkaar plakt.

Draai van een stukje ijzerdraad een steel 
met een of twee extra takjes. Omwikkel 
dit met bloementape. Duw een stukje 
oasis in een potje en steek de steel erin. 
Plak de bloemen met tacky glue op de 
uiteinden vast. Laat ze goed drogen. 
Vouw smalle stroken olijfgroen mulberry 
paper dubbel en knip er lange smalle 
bladeren van.
Steek die in de oasis en vouw een van de 
bladen om.
Lijm nog extra tacky glue op de 
bovenkant van de oasis en strooi er wat 
Tillandsia mos op.

Je kunt orchideetjes in heel veel mooie kleurencombinaties 
maken en het mulberry paper vormt een goede basis.

Je kunt een kleine tak maken voor een klein stenen 
bloempotje of een zinken emmertje. Of je maakt grotere 
takken met meer bloemen en je maakt er een groot bloemstuk 
van. 

Tip: probeer ook eens een hoge smalle glazen vaas en maak 
daar je bloemstuk in. Je bloemen zijn zo heel goed beschermd 
en het lijkt net echt.


