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Wiosna

SKRZYNKA
Z KWIATAMI
Idealna wiosenna kompozycja do domu lub na taras

Hubert Lama ski

ZRÓB SAMODZIELNIE
Kompozycja nr 1

CO POTRZEBUJESZ?
drewniana skrzynka
parciany sznurek
szklane probówki
kalina koralowa (Viburnum opulus L.)
frezja (Freesia)
aster drobnokwiatowy (Symphyotrichum
tradescantii)
goździk drobnokwiatowy (Dianthus)

JAK WYKONAĆ?
Do górnej części skrzynki z jednej strony dowiązujemy
sznurek i przeplatamy między szczebelkami w taki sposób
aby powstała nieregularna pajęczyna. Sznurek musi być
przepleciony dosyć gęsto, żeby probówki w powstałej
konstrukcji nie ruszały się. Probówki wkładamy pomiędzy
przepleciony sznurek i napełniamy je wodą. Wkładamy do
nich rośliny pamiętając o zasadach kompozycji - najpierw
astry, które wyznaczą nam wysokość kompozycji, a
następnie drobniejsze frezje, goździki i na samym końcu,
jakby w cieniu, zieloną kalinę.

Lato

WYTWORNA
WAZA
Kawałek ogrodu na Twoim stole

Hubert Lama ski

ZRÓB SAMODZIELNIE
Kompozycja nr 2

CO POTRZEBUJESZ?
ceramiczna misa
miedziana siatka
hortensje (Hydrangea)
powojnik (Clematis)
krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
męczennica (Passiflora)

JAK WYKONAĆ?
W
ceramicznej
misie
umieszczamy
odpowiednio
powyginaną miedzianą siatkę, która zakleszczy się w
obwodzie naczynia. Układanie kwiatów zaczynamy od
kulistych hortensji, które nakreślą dół kompozycji,
następnie dodajemy krwawnik w kontrastującym żółtym
kolorze.
Niepowtarzalnego
uroku,
lekkości
i
przestrzennego charakteru dodadzą pędy clematisu oraz
passiflory. Misa będzie bardzo elegancko prezentować się
na wytwornej komodzie lub na dużym okrągłym stole.

Jesie

JESIENNY
ŚWIECZNIK
Blask jesiennych kolor w w Twoim domu

Hubert Lama ski

ZRÓB SAMODZIELNIE
Kompozycja nr 3

CO POTRZEBUJESZ?
przestrzenne, drewniane pudełko
ususzone noski klonowe
skrzyp zimowy (Equisetum hyemale)
kraspedia kulista (Craspedia globosa)
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

JAK WYKONAĆ?
Przez środek drewnianego pudełka wkładamy noski klonu,
tak aby wypełniły jego całą objętość, również wystając na
zewnątrz. Noski klonowe będą stanowiły bazę dekoracji. W
skrzyp wkładamy cienki drucik i tak przygotowany
wkładamy w poprzek pudełka. Końcówki druciku
wystającego ze skrzypu dekorujemy jednym owocem
jarzębiny. Pomiędzy noski klonowe i skrzyp wkładamy
craspedię, tak aby wystawały z pudełka w jedną i drugą
stronę. Dekoracja, może posłużyć za ozdobną podstawkę
pod świece.

Zima

STROIK NA
BOŻE NARODZENIE
Mała dekoracja dodająca blasku na

Hubert Lama ski

wiatecznym stole

ZRÓB SAMODZIELNIE
Kompozycja nr 4

CO POTRZEBUJESZ?
małe naczynie
świeca
gąbka florystyczna do roślin suchych
wstążka
pistolet na klej na gorąco i klej
ozdobne gwiazdki
styropianowe bombki
florystyczny drut średniej grubości (ok. 1,2 mm)
cążki do drutu
mech (Bryophyta)
suszone pomarańcze
pędy borówki (Vaccinium)

JAK WYKONAĆ?
Do naczynia wklejamy kawałek gąbki florystycznej i za
pomocą rozgrzanych nad ogniem drutów mocujemy na
niej świeczkę. Następnie wklejamy drobne kawałki pędów
borówki, a wolne przestrzenie wypełniamy mchem. Do
powstałej bazy przyklejamy kolejne elementy stroika. Na
koniec, za pomocą wstążki i naklejonej na niej gwiazdki,
ozdabiamy białą doniczkę.

KIM JESTEM?
Cześć, mam na imię Hubert i pokażę
Ci, jak układać kwiaty.
Żeby zostać florystą, trzeba ćwiczyć,
nieustannie doskonalić swoje
umiejętności i rozwijać się – wiem to
po kilkunastu latach zajmowania się
kwiatami. Wiedzą to też setki osób,
które brały udział w moich kursach, a
dzisiaj pracują na własny rachunek.
Na ArtSzkolenia.pl dowiesz
się, jak ćwiczyć, by osiągnąć najlepsze
efekty, i poznasz najprzydatniejsze
techniki, które wykorzystuję w swojej
codziennej pracy.

Kiedy byłem małym chłopcem, zrywałem
się z łóżka o świcie, żeby podziwiać budzący
się do życia las i obserwować naturę
skąpaną w porannej rosie. Już wtedy
wymyśliłem sobie, że swoje życie zwiążę z
roślinami – i tego trzymam się do dziś.
Od dziesięciu lat prowadzę Pracownię
Florystyczną Flower Land, w której dzielę
się swoją miłością do kwiatów, prowadząc
kursy, warsztaty i szkolenia dla dorosłych i
dzieci, dla tych początkujących i dużo
bardziej
zaawansowanych.
Uwielbiam
rozwijać u moich podopiecznych miłość do
kwiatów, dzieląc się swoją wiedzą.
Zawsze chciałem zostać architektem i –
chociaż nigdy nie próbowałem – wierzę, że
we florystyce sporo jest z architektury: przy
budowaniu konstrukcji i nieoczywistych
form z wykorzystaniem roślinnych wzorów,
tekstur i motywów trzeba mieć przecież
głowę
pełną
pomysłów
i
bogatą
wyobraźnię.
W
odróżnieniu
od
budownictwa
natura
daje
jednak
nieograniczone możliwości twórcze – i za to
ją kocham. Mam słabość do łąk, uwielbiam
gałęzie, korę i drewno, ale równie chętnie
pracuję z innymi materiałami – dowiesz się
o tym z mojej książki „Kwiatowe dekoracje”
i
przekonasz osobiście w trakcie kursów,
szkoleń i warsztatów.

zobacz moje szkolenia na www.artszkolenia.pl

