
Chrysant 1:12 –(P2005) 

Nodig: ponsjes uit servetpapier, blaadjes en sterretjes uit groen 

papier, groen ijzerdraad ijzerdraad,  rondjes uit servetpapier. 

Verder nog nodig: 

prikmatje, schaartje, pincet, tangetje, tandenstoker, stompe pen, 

spelden, lijm. 

 

Je hebt nodig voor 1 bloem : (zie ook afbeelding)  

- Stukje groen ijzerdraad - Maximaal 2 grote en 2 kleine ponsjes van 12 laagjes dik in 1 of 2 kleuren, het aantal 

ponsjes is afhankelijk van de dikte van de chrysant – Chrysantenblaadje(s)  

- Stervormig groen kelkblaadje – Eén laagje servetrondje voor hartje 

Werkwijze:  

Steek het ijzerdraadje in een druppeltje lijm, wacht even tot de lijm iets 

is ingedroogd en plak vervolgens een 1-laags servetrondje hieromheen. 

Kneed het tot een knopje. Laat dit drogen. 

De ponsjes zijn 12 laagjes dik. Haal 

de laagjes zoveel mogelijk (met een 

speld) van elkaar. Het mooiste zijn 

blaadjes van 1 laagje.  

Leg nu voorzichtig van de 2 kleine ponsjes de laagjes ongelijk op elkaar. 

Voor de 2-kleurige chrysanten doe je de kleur om en om. Je krijgt nu 

weer 2 stapeltjes van 12 laagjes.  

Prik voorzichtig spelden vast in de stapeltjes.  Doe dit alles 

ook bij de grote ponsjes. Wanneer je platte chrysanten wilt 

maken gebruik je van elk ponsje 1 stapeltje. Wil je bolle 

chrysanten dan kun je ze alle 4 gebruiken.  

Doe een beetje lijm om het servetknopje en 

schuif een stapeltje kleine ponsjes hier 

voorzichtig tegenaan.  

Vouw dan voorzichtig de bovenste laagjes om het 

knopje heen. 

Schuif voorzichtig een stapeltje grote ponsjes 

hier weer tegenaan. Doe er wel een beetje lijm tussen.   

Wil je een platte chrysant dan kun je nu verder gaan met het groene kelkblaadje (vanaf *). 

 

Voor de bolle chrysant schuif je er eerst weer een 

groot stapeltje en dan een klein stapeltje bij op het 

steeltje op de volgende manier: (zie afbeeldingen) 

Je heb nu een mooi bolletje als het goed is. Niet te 

stevig aandrukken. 

* Prik in het kelkblaadje een gaatje in het midden en schuif deze tegen de 

ponsjes aan. 

Neem nu het chrysantenblaadje . Knip het blad hier en daar 

een beetje in. 

Plak het blaadje op de steel en “kreukel” het een beetje . 

Breng de bloem eventueel in model met een speld en de 

chrysant is klaar.  
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