GROEN

Natuurlijk kun je om de
week naar de bloemist
voor een verse bos,
maar kunstbloemen zijn
ook zeer de moeite
waard. Ze blijven goed
en zijn nauwelijks van
echt te onderscheiden.
Kijk maar!
Styling en tekst: Marieke de Geus.
Fotografie: Renee Frinking.

Welke bos moet je wél water geven?
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Lelie 126841 € 23,95.

Een echt boeket

Prijs: € 40
Dit boeket staat ongeveer twee
weken, mits je de bloemen goed
verzorgt. Dit doe je door geregeld
het water te verversen en zo nodig
de stelen iets bij te snijden.
Boeket € 40, vaas € 45 (Prinselijk gebonden), rode
vaas € 22,95, uil € 15,95, kandelaar € 3,95, beker
€ 7,50, stoel met armleuning € 195, konijn € 24,95,
(Loods 5), linnen tafelkleed € 138,50 (Wonen met
lef). Kunsttak met bloesem prijs op aanvraag
(Silk-ka).

Een net echt boeket

Prijs: tussen de € 350 en € 400
(Silk-ka)
Dit boeket blijft zeker vijf jaar mooi,
mits je de bloemen niet in de volle
zon plaatst, anders verkleuren ze.
Gebruikte kunstbloemen en takken:
stokroos, pioenroos, nerine,
anthurium, wilgentak, gloriosa’s,
rhododendron, orchidee, tulpen,
diverse stelen en takken met rozen.
Vaas € 45 (Prinselijk gebonden), rode plaid € 30,
gebreid kussen € 17,50, eenhoorn € 6,99, vloerkleed
€ 125, roze fauteuil € 195, ronde fauteuil € 350, rond
poefje € 29, theepot € 24,95, rood theelicht € 10,90,
(Loods 5), roze kopjes € 4,85, roze kussen € 67,50,
bordjes met insectenprint € 24,95 (Wonen met lef).
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KANS MAKEN?

Ga vóór 29 februari naar
margriet.nl/winnen of
stuur een kaart met je
adresgegevens naar
Margriet o.v.v. ‘Silk-ka’
naar Postbus 40021,
2130 KP, Hoofddorp.

Toegegeven, ze zijn niet goedkoop in
aanschaf, maar kunstbloemen bieden
wel veel voordelen. Ten eerste verpieteren ze nooit en hoef je ze geen water te
geven. Kunstbloemen stof je gemakkelijk af, want ze kunnen wel tegen een
stootje. De bloemen gaan jarenlang mee,
tenzij ze in direct zonlicht staan, want
dan kunnen ze verkleuren.
Verleng het seizoen met je lievelingsbloem. Ben je dol op dahlia’s? Met
kunstdahlia’s geniet je het jaar rond
van deze prachtige bloem en dat
geldt natuurlijk ook voor alle andere
seizoensbloemen zoals tulpen, lathyrus
en pioenrozen. Wil je juist een boeket
dat past in het seizoen? Voeg dan
bloemen en takken toe die in die tijd
verkrijgbaar zijn. Bloesem en tulpen
in het voorjaar, stokrozen en lathyrus in
de zomer, bessentakken in het najaar en
amaryllis in de winter.
Wissel ook eens van bloemen. Als je
de bos opnieuw schikt in een andere
samenstelling lijkt het alsof je steeds
weer een nieuwe, verse bos op tafel
hebt staan. Losse bloemen staan ook
prachtig in een mooie fles, solo of als
groepje bij elkaar.
Als je de kunstbloemen losjes schikt op
een mooie vaas is het als boeket nauwelijks van echt te onderscheiden. Het
kunstboeket lijkt nóg echter als je hier
en daar een afwijkende tak of bloem gebruikt als accent. Denk aan een orchidee
of lange tulp die sierlijk naar beneden
buigt of een grillige tak die uitsteekt.
Het voordeel van kunstbloemen is dat
de stelen buigzaam zijn. Als ze op vaas
staan, kun je de takken iets meer uit
elkaar buigen, zodat het een luchtig
boeket wordt dat net echt lijkt.
Te lange stelen kort je eenvoudig in
door ze om te buigen. Vind je dit niet
mooi staan in een glazen vaas? Kies
dan een dichte vaas of knip de stelen af
met een tang.

Eremurus 122676 € 26,50.

Delphinium 128190 € 18,95.

Tulp 127433 € 14,95.

Magnolia 119526 € 23,95.

Lathyrus 128236 € 9,95.

Hortensia 127937 € 8,95.

Rozen verwelken,
schepen vergaan.
Maar deze bloemen
blijven altijd staan

Dahlia 130515 € 25,50.

voor verkoopinformatie zie inhoud.

HET VOORDEEL
VAN KUNSTBLOEMEN

Ranonkel 130515 € 25,95.

Klaproos 126818 € 9,50.

De genoemde prijzen zijn richtprijzen,
ze kunnen per winkel verschillen. Kijk voor een
winkel in de buurt op silk-ka.com/dealers
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