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Script filmpje:   
Hoe kan ik … “Een bloem voor jou” … maken?   

  
Materiaal  
Welk materiaal kan je allemaal gebruiken om je bloem mee te maken?   
En wat bedoelen we juist met vindmateriaal?   
Wel, je kan mousse gebruiken, bubbelplastiek, verpakkingen van groenten en fruit of verpakkingen 

waar pralines of koeken in zaten. Snoeppapiertjes kunnen ook leuk zijn en wat je nog kan gebruiken 

zijn resten van oude servieten of cadeaupapier.  
TIP: Kijk bij jou thuis ook eens rond voor extra materiaal. Dit alvast wat Saar gevonden heeft.   
Wat nog?   
Wat hebben we nog nodig? Een prikker met bol op, verschillende soorten ijzerdraad, een schaar, een 

verfstift en een kader of kaarten om je bloem te presenteren.  
  
Een bloem  
Weet jij hoe een bloem er precies uitziet? Laten we even een bloem vanbinnen, en vanbuiten 

bekijken.   
Dit is de stengel. Binnenin de bloem hebben we de stamper en daarrond heb je meeldraden. Dit zijn de 

bloembladen of ook kroonbladen genoemd. En de onderste bladen heten kelkbladen.   
Natuurlijk zijn er nog veel meer onderdelen van een bloem, maar dat is nu niet zo belangrijk.   
  
Stap voor stap  
1.Stamper  
Kies het materiaal waarmee je de stamper en de meeldraden wil maken. Wij kozen voor deze prikker, 

het fijnste ijzerdraad, een schaar en knip korte stukjes voor de meeldraden.  
Wanneer jij dit ook doet, draai je de stukjes ijzerdraad een paar keer rond de stamper van de bloem en 

daarna plooi je de uiteinden wat om.  
Je kan er ook extra materiaal aan toevoegen.   
Andere manieren  
Je kan de stamper en meeldraden ook weergeven met andere materialen zoals paperclips, lipjes van 

frisdrank, parels, knopen, eender wat je vindt.   
Het materiaal kan steeds vastmaken door stukjes ijzerdraad errond te draaien of er doorheen te 

steken.   
  
2. Bloemblaadjes   
Kies nu het materiaal dat je wil gebruiken voor de bloemblaadjes.   
Saar koos deze kaartjes, die plooit ze in twee, prikt een gaatje in het midden en schuift dan de bloem er 

door.   
Knip of scheur de rest van het materiaal die je koos uit in een ronde vorm.  
Prik de bloem die je al hebt telkens door het midden, en plooi vervolgens de randen om, om de 

blaadjes vorm te geven.   
Zakken de blaadjes naar beneden? dan kan je die verstevigen met een stuk ijzerdraad. Prik het door 

een paar lagen van de bloemblaadjes. Draai het rond de stengel, keer terug en draai het ijzerdraad er 

een laatste maal omheen.   
  
3. Blaadjes steel  
Wil je blaadjes aan de steel? Dan kan je dit op allerlei manieren doen.   
Neem bijvoorbeeld een stuk ijzerdraad en plooi het in de vorm van een blad. Saar kiest voorvoor dit 

papier. Ze knipt iets groter dan de vorm van het blad en bevestigt het papier door er wat ijzerdraad 

rond te wikkelen.   
Het blaadje aan de steel bevestigen gebeurt ook door er ijzerdraad rond te draaien.    
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4. Bloem bevestigen  
Neem als afwerking een kaart, een prikker of stukje ijzerdraad en een paperclip erbij.   
Prik twee gaatjes in de kaart en zorg ervoor dat ze niet te ver of te dicht van elkaar staan.   
Neem je paperclip en schuif die door de gaatjes. Schuif vervolgens de bloem doorheen de paperclip, 

om die te bevestigen.   
Neem de verfstift erbij, schud die even goed en laat daarna je fantasie de vrije loop! Vergeet natuurlijk 

niet die speciale wens voor de persoon waaraan je jouw prachtige bloem zal geven.   
Kader  
Zit er een kader in het doosje, of heb je thuis een leuke, kleine fotokader liggen, dan kan je de bloem 

ook daarin presenteren.   
In plaats van de bloem op het kader te bevestigen kan je hem er ook in laten hangen. Neem daarvoor 

een stukje ijzerdraad en draai het rond de onderkant van de bloem. Draai het ander uiteinde rond het 

kader.  
Om je bloem helemaal af te werken kan je een kaart kiezen die je achter het kader te stoppen. Zorg 

ervoor dat hij mooi op maat is en kijk thuis watvoor lijm je hebt om de kaart erin te bevestigen.   
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