Kerstworkshoppakketten ,

In 2020 gaan veel dingen anders dan we gewend zijn.
Het is niet leuk maar het zet wel aan tot creatief denken.
Zo ontstond , in het voorjaar, het idee om workshoppakketten voor
jullie samen te stellen. Ook de herfstworkshop is in deze vorm een
succes geweest.
Ik heb nu drie ontwerpen voor de kerstdagen, op een kant en klaar,
stevig frame, of op een vaas. Echt eenvoudig te maken.

In de pakketten vinden jullie:

-Beschrijving en via de mail een instructiefilmpje
-Frame, oase, mos, ijzerdraad, kerstgroen, ballen, dennenappels,
kurk, krammen
-Verlichting (inc. Batterijen)
- eventueel gebruik lijmpistool

Jullie kunnen ook dit jaar weer een keuze maken uit de volgende
kleuren:
Wit/groen of rood/groen
Naturel/groen:
dennenappels en natuurlijke materialen
Om jullie pakketten te voorzien van verse takken zijn er twee
afhaalmomenten:
Donderdag 10 december tussen 16.00 uur en 19.00 uur
Donderdag 17 december tussen 16.00 uur en 19.00 uur.
Bestellen van de pakketten graag voor 28 november via de mail:
info@ingroenart.nl
Het is ook mogelijk om de stukken kant en klaar te bestellen.
Voor zover de informatie. Ik ga nu mijn best doen om voor jullie
een mooi en duidelijk instructiefilmpje te maken
Alvast fijne dagen gewenst
Hartelijke groet,
Ingrid

Ontwerp 1:
Op het frame staat in het midden, tussen blokjes oase, een strokrans .
je bedekt deze zelf met mos.
De oase wordt met kerstgroen opgemaakt.
Daarna wordt de stok door de mos-krans gestoken.
Dan worden de kerstballen, dennenappels, decoratiemateriaal en de
lichtjes geplaatst.

Dit stuk is ongeveer 50/60 cm breed, past mooi op een tafel of op een
wandtafel.
Kosten: € 35,00

Ontwerp 2

Dit stuk is ongeveer 40/45 cm breed
Op de rand van het frame worden kerssterren van kurk geplakt, deze
knip je zelf.
Dan worden de oaseblokken op de schaal gelegd en verwerk je het groen
op de oase, kort gestoken zodat je de kerststerren voor een deel blijft
zien.
Daarna verdeel je de decoratiematerialen en de lampjes over het
kersstuk
Kosten: € 30,00

Ontwerp 3
Kerstvaas met drijfhout en natuurlijke materialen.
De onderkant van de vaas wordt beplakt met drijfhout.
Op de vaas wordt een waterschaal met een rand van mos geplakt.
Daarop maak je, op de oase, een biedermeier van kerstgroen en
natuurlijke materialen zoals dennenappels, plakjes gedroogde
sinaasappel enz. Het stuk kan op een vaas van
30 cm of 50 cm hoog

Natuurlijk kun je deze ook bestellen in de kleuren
wit/groen of rood/groen
Kosten hoge vaas: € 28,50
Kosten lage vaas :€ 25,00

