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Inleiding 
Een prachtig gekleurd boeket bloemen, daar  
worden we allemaal vrolijk van. De kleuren  
zorgen ervoor dat elke dag opgefleurd wordt.

Met dit handige boek is het makkelijk om prachtige 
crêpepapieren bloemen te maken. Bij elke hande-
ling is een foto geplaatst en elke stap die je moet 
nemen om een geslaagd resultaat te krijgen,  
is uitgelegd.

Als je dus denkt: ik ben helemaal niet creatief, 
maak je dan geen zorgen. Als je elke stap op  
de foto’s volgt, kun jij ook een mooie papieren 
bloem maken.
 
Het boek bevat beschrijvingen om makkelijke  
bloemen te maken en er zijn ook bloemen waar-
voor je gewoon een beetje meer tijd nodig hebt.

Wat ik heel erg fijn vind, is dat het tijdens deze  
creatieve bezigheid lijkt alsof de tijd stilstaat.  
Je bent zo geconcentreerd dat je geduldig  
aandacht besteedt aan het maken van de  
mooiste, kleurige bloemen.

Eén enkele bloem, bijvoorbeeld een roos, kan heel 
elegant en verfijnd zijn. Maar je kunt ook meerdere 
exemplaren maken en zo de bloemen in dit boek 
tot een prachtig boeket omtoveren.

Ik nodig je uit om vele uren plezier te beleven  
met het maken van jouw eigen papieren  
bloemen. Neem rustig de tijd en maak vooral tijd 
voor jezelf en het knutselen van een prachtige 
papieren bloem.

Aan de Belgische kust is er een jarenlange  
traditie waarbij kinderen op het strand een  
strandbloemenwinkel houden. Daarbij plaatsen  
ze verschillende zelfgemaakte crêpepapieren 
bloemen in het zand om te ‘verkopen’. Bij elkaar 
winkelen doe je door de prijs af te spreken en  
betalen doe je met schelpjes.

Maar eigenlijk kun je voor elke gelegenheid papie-
ren bloemen maken. Zo versieren ze er in zuiderse 
landen bij een bruiloft de feestzaal en de tuin mee.
 
Wil je je kamer een beetje opvrolijken, maak dan 
een prachtig papieren bloemenboeket. Of schenk 
eens een prachtig kleurrijk papieren boeket aan 
iemand. Hij of zij zal meteen gecharmeerd zijn  
van het werk dat je daaraan besteed hebt.

Papieren bloemen gaan natuurlijk heel lang mee  
en de herinnering eraan nog langer.

Van harte,
Karin Van Hoorick
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Tips & tricks 
1  Gebruik zo veel mogelijk materialen die 

je al thuis hebt. Zoek eens in de kelder 
of je daar geen ijzerdraad vindt, bijvoor-
beeld. En in de keukenlade vind je zeker 
wel saté- of sushistokjes. En ook met een 
bierviltje of een kartonnen ijshoorntje kun 
je aan de slag! 

2  Je kunt ook servetten of papieren  
zakdoekjes gebruiken om bloemen  
te maken.

3  Op het strand zijn stokken te vinden  
die je kunt gebruiken om heel grote  
bloemen te maken.

4  Als je strookjes papier wilt omkrullen,  
gebruik dan het liefst een voorwerp  
dat niet scherp is. Neem bijvoorbeeld  
een potlood of een stokje. Hoe dunner 
het voorwerp, hoe kleiner de krulletjes  
die je krijgt.

5  Een bloem ziet er pas echt uit als er wat 
oneffenheden in zitten. Geen enkele 
echte bloem is perfect. Dus: alles wat 
jij maakt, is prima! Vergelijk je niet met 
anderen, want iedereen is uniek!
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6  Wist je dat ik mijn crêpepapieren  
bloemen zelfs eens per ongeluk  
even in de regen heb laten staan?  
De kleur van het papier was daarna 
een beetje doorgelopen en dat gaf een 
prachtig resultaat!

7  Als je de randjes van je bloem wat wilt 
opentrekken, kunt je gebruikmaken van 
een priem of haakpen. Op die manier 
zien de bloemen er echter uit.

8  Let op de structuur van het crêpepapier; 
je kunt het makkelijk plooien en omkrul-
len als je het papier in de lengte knipt.

9  Om de uiteinden van het ijzerdraad om 
te plooien, gebruik je het best een schaar  
of een pen. Zo kan de draad niet in je 
vingers prikken. Lekker makkelijk! 

10  Rond het stokje (de steel van je bloem) 
wikkel je ook wat crêpepapier. Je wik-
kelt het papier het best niet helemaal 
door tot onderaan het steeltje, want dan 
wordt het moeilijker om de bloemen in 
het zand te zetten. Stop zo’n 3 cm voor 
het einde van de steel. 

11  Plak het crêpepapier dat je rond de steel 
bindt onderaan vast met wat tape. 

12  Ik verspil nooit papier. Verzamel de  
restjes in een potje of zakje. Je kunt  
die restjes papier altijd nog gebruiken, 
bijvoorbeeld als je het hartje van een 
bloem moet maken of kleine bloempjes 
aan een steel moet bevestigen. En het is 
beter voor de natuur!

13  Let tijdens een strandwandeling of als 
je eens een lekker frisse neus haalt in de 
duinen op al het materiaal dat de natuur 
ons schenkt. Draag wel zorg voor die 
natuur en neem alleen dode materialen 
mee, zoals takjes, hout, riet... Die kun je 
allemaal verwerken in een boekt. 

14  Voor de blaadjes aan de steel van je 
bloem gebruik je het best verschillende 
kleuren groen. Aan een tak hangen  
ook dikwijls donkere en lichtere  
groene blaadjes.

15  Zet een lege vaas of strandemmertje 
in de buurt, zodat je de bloemen altijd 
dadelijk recht kunt zetten.

16  Wanneer het een sombere regendag  
is, kun je alvast heel wat bloemen  
maken. En die vrolijke kleuren maken  
je zeker happy.
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Materiaal 
Liniaal
Op deze pagina hebben we een liniaal getekend. 
Handig toch?!
Zo kun je het papier altijd in de juiste  
afmetingen uitknippen.

IJzerdraad 
IJzerdraad is sterk genoeg om je bloemen  
mooi bij elkaar te houden.

Schaar
Zorg ervoor dat de schaar scherp is, anders scheurt 
het papier.
Tegenwoordig kun je in knutselwinkels ook al een 
schaar voor linkshandigen kopen.
Kinderen gebruiken het best een schaartje  
dat niet te scherp is, maar toch makkelijk door  
het papier knipt.

Tape 
In dit boek werken we met groene tape, want dat 
ziet er heel natuurlijk uit. Natuurlijk kun je ook 
doorzichtige tape gebruiken, of zelfs tape met 
bloemetjes op. 

Lijm
De lijm mag niet te loperig zijn, anders is die  
moeilijk aan te brengen en gaat het dunne  
crêpepapier sneller scheuren.
In hobbywinkels vind je heel wat soorten lijm.  
Vraag zeker naar niet-giftige lijm. 
Misschien hebben jullie thuis wel een lijmpistool? 
Dat kun je gebruiken, maar vraag zeker hulp aan 
een volwassene, want het is niet makkelijk  
om mee te werken.

Pijpenragers
Pijpenragers zijn heel 
soepel. Die gebruik ik 
dus om extra takken 
aan de stok te maken.
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Stokjes 
Ik neem graag grotere stokken, omdat ik van grote 
bloemen hou. Maar kijk eens in de keukenlade of 
je daarin geen satéstokjes vindt om de kleinere 
bloemen te maken.
En waarom ook niet in de natuur wandelen en tak-
ken die op de grond gevallen zijn gebruiken?

Acryl sprayverf 
De bloemen kun je met deze verf een extra  
kleurentoets geven. 
Als je aan je bloemen een pittige kleur wilt  
geven met acryl sprayverf, gebruik dan wel het 
stevigere papier.
Natuurlijk kun je ook altijd stiften gebruiken.

Papier
Voordat je de bloemen uit mijn boek gaat maken, 
denk er dan even aan om papier te recycleren.  
Je krijgt immers veel papier in je brievenbus.  
Denk maar aan enveloppen, tijdschriften,  
kranten... Of gebruik verpakking, cupcakes en  
servetten die je anders bij het vuilnis zou werpen. 
Je kunt daar ook perfect bloemen mee maken 
en bovendien is het kosteloos. Hou er natuurlijk 
rekening mee dat niet alle soorten papier zich 
makkelijk laten vouwen. Soms is papier ook heel 
dik en stug, en dan wordt het moeilijk om er mooie 
bloemen mee te maken. 
 
In de knutselwinkels en de strandwinkels kun je 
crêpepapier in prachtige kleuren kopen.
Tegenwoordig bestaat er ook papier met stipjes 
en patronen die jouw bloem meteen een prachtige 
uitstraling geven.

De dikte van het crêpepapier is voor sommige 
bloemen ook belangrijk. Voor de zonnebloem  
in dit boek bijvoorbeeld heb ik gekozen voor het 
dikkere papier.
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Anja

De anjer is een bloemensoort die je graag even 
aanraakt, want de gekartelde bloemblaadjes 
lijken wel fluweelzacht.

Het is een heel sterke bloem die je wel wekenlang 
kunt bewaren.
Anjers heb je in verschillende kleuren.  
Ik koos hier voor wit en heb de binnenzijde  
een beetje gekleurd.

Materiaal 
Papieren zakdoekjes, roze en lila crêpepapier, 
schaar, ijzerdraad, groene bloementape,  
stokjes, stiften

Ik heb voor papieren  
zakdoekjes gekozen  
om een mooi anjerboeket 
te maken.
En ditmaal gaan  
we ook wat details  
aanbrengen. Dit kan met 
een stift, een potlood, 
verf, een fluostift...  
Je kunt zelfs een  
oude rode of roze  
lippenstift gebruiken!
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De bloemblaadjes
1  Neem één papieren zakdoekje en leg dit voor je.

Een zakdoekje bestaat uit verschillende laagjes dunner papier. 
Haal de lagen papier voorzichtig uit elkaar.
Ik gebruik daarvoor het uiteinde van ijzerdraad, dat is iets fijner 
dan mijn nagels. 

2  Leg dan de laagjes weer op elkaar.

3  Plooi ze nu als een accordeon, ongeveer 1 cm breed.
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4  In het midden breng je vervolgens een groot stuk ijzerdraad aan.
Maak de ijzerdraad stevig vast.

5  Knip de twee uiteinden in een hartvorm, zoals op de foto.

6  Plooi voorzichtig de verschillende blaadjes open.  
Kleur met penseelstreken de binnenkant van de blaadjes.  
Ik kleur met een groene fluostift, maar je kunt evengoed kiezen  
voor geel, roze, oranje of lila.
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7  Plaats een satéstokje in het middelste gedeelte  
en plooi de ijzerdraad rond het stokje.

De steel
8  Knip een strook van 1 cm breed roze crêpepapier.

Zorg dat je de ijzerdraad goed verstopt door het lint enkele 
malen rond de onderzijde van de bloem te wikkelen.

Omwikkel je steel nu met een felgekleurd lintje.  
Ik koos voor lila, roze en oudroze.

Onderaan kleef je het roze lintje met een kort stuk  
bloementape vast.

Hoe meer bloemen je maakt, hoe leuker het effect.

87

Resultaat
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www.lannoo.com 
Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig  
een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken  
en met interessante, exclusieve aanbiedingen. 

Tekst Karin Van Hoorick 
Fotografie Stefanie Faveere 
Locatie fotoshoot Waer Waters 
Omslagillustratie/foto Stefanie Faveere 
Omslagontwerp Keppie & Keppie 
Vormgeving/Opmaak Keppie & Keppie  

Als u opmerkingen of vragen hebt,  
dan kunt u contact opnemen met onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com 

© Papieren bloemen, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2020
D/2020/45/90 – NUR 450 
ISBN 978 94 014 6671 4

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige 
andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.




