
 

 

Lesbrief: maken van een bloem van restafval. 

Benodigdheden: 

• een of meerdere plastic petflesen 

• eventueel verf (acrylverf en watervast) en decoratiemiddelen.  

• kurken worden aangeleverd 

• stelen worden aangeleverd. 

Gereedschap: schaar, soldeerbout, boormachine of iets anders waarmee je 

gemakkelijk een gat kan maken in kurk, plastic en metaal.  

http://www.meierwijstad.nl/instructie-film/ op dit filmpje kun je bovenstaande 

zien. 

 

 

De petflesbloem: 

 

 

• Verf de fles aan de buitenkant met enkele kleuren en laat hem drogen. 

• Pak een kurk en brandt of boor daar een klein gaatje in. Door en door. 

Branden gaat veel veiliger en beter dan boren. 

• De kurk plaats je daarna over de steel op ongeveer 15 cm van bovenaf.  

Hij moet goed klemmen.  

• Snijd of knip de fles in twee delen door de midden. Het is mooi om een 

klein deel te hebben en een groter deel. 

• Neem een deel en knip dit deel 5 keer in tot aan de flessenhals. 

Doe dat ook met het andere deel. 

• Vouw de delen om zodat de glanzende kant naar boven komt.  

• Rijg nu het grootste deel een de steel.  

• Doe de dop het het kleinste deel en smelt een gat in de dop. 

• Rijg de dop nu ook aan. 

• Plaats boven op een kurk en klaar is je bloem. 

 

Dit is de meest eenvoudige bloem. Je kunt de bloem uit 3 delen laten 

bestaan of een laag van ander materiaal toevoegen. Het is ook leuk om 

een zijtak te maken met een extra bloem.  

 

http://www.meierwijstad.nl/instructie-film/


 

 

 

 
 

 

Andere variaties 
 

Mocht je nog andere bloemen willen maken kan dat natuurlijk. 

Ze moeten wel voldoen aan de volgende criteria. 

 

• Licht en waterdicht materiaal is het meest geschikt in verband de houdbaarheid. 

(ongeveer 3 weken). Maak bij voorkeur open constructies zodat de bloem niet 

teveel wind  vangt. 

• Gebruik alleen de steel die door ons is verstrekt en zorg dat de bloem niet kan 

verschuiven. De steel moet ongeveer 30 cm in de grond worden gestoken.  

• Gebruik bij kleuren alleen watervaste verf, bijvoorbeeld acrylverf.  

• Maak de bloem tussen de 20 cm en 45 cm doorsnede. 

• Je mag alle technieken gebruiken die je kunt bedenken. 

 

Nog enkele belangrijke zaken:  

• De bloem is na inlevering eigendom van het project en wordt na afloop vernietigd.  

• Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen t.b.v. correspondentie van het project Flower 

Power. 

Bezoek onze facebookpagina Flower Power op de vlagheide voor creatieve ideeën ! 

Mocht u nog vragen hebben kunt u een mail sturen naar info@meierwijstad.nl 

 

Heel veel plezier en succes. 

Carin Simons 

 

 

 

mailto:info@meierwijstad.nl


Inspiratieblad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


