
Materialeliste modul 1  2019
Sensommer arrangement på bakke (Japansk boghvede)

       Medbring
• Friske grønne rør fra Japansk boghvede  (vokser i grøfter, krat og vandløb i 

naturen) også de tynde topskud bruges imellem rørene.
• klippes rene for blade og sideskud (gem gerne nogle store flotte blade i en 

plastpose køligt, så de bliver slappe. De kan foldes til blomster eller bruges til 
at beklæde med.

• Små grønne æbler eller andre frugter
• Tør Oasis kugler til at lime boghvede rør på
• Brune ældre tørre boghvederør, i små stykker til at lime på oasis kugler.

        (kuglerne kan også beklædes med blade feks. Lammeøre, Følfod blade,       
          sølvpoppel eller blade fra boghvederør (blade skal være bløde og slappe).



Blomster og frøstande:  

• 2-3 grene Vild gulerod (både blomster og frøstande) (grøftekant)
• 1 stk. Dunhammer (naturen ved vand) (Kan købes her)
• Syre (grøftekant)
• Græsser gerne forskellige (har perlegræs og hjertegræs til salg her)
• Hyldebær på lang stængel eller andre luftige bær f.eks. aflange hyben på grene,

eller mariebær på lange stængler. 
• Hvid Perlekurv evighedsblomst (kan købes her)
• Elle kogler på grene (Naturen i læbælter)
• Sanguisorba Kvæsurt Brunrøde blomster (købes her)
• Brun Jutegarn ca 5 meter
• Evt. 1-2 Brune fugle
• Rund eller aflang bakke til at arrangere tingene på
• 1-2 bloklys i forskellig højde. brune eller grønne farver
• Valmuekapsel

Rørene kan holde vand til friske blomster, men er også tænkt som evighedsdekoration
da alle disse blomster kan tørre fint.

Vælg selv hvor stor dekorationen skal være. Til denne her er brugt ca 3 lange rør
klippet i forskellig længde. Klippes lige under leddene da det er ved leddet de er 
tætte. Ønskes en bredere dekoration som kan indeholde flere blomster eller stå alene 
skal der bruges flere rør.

                   Dørpynt
           (Blade fra Japansk boghvede)

• Hønsenet 40*40 cm(så er der til 2 
stk.)

• Japansk boghvede blade 10-15 stk. 
store.

• Elle kogler, Hyldebær, eller andet 
lign.

• Lyng, Tidsler, Eucalupsus eller andet 
som kan tørre.

• Lille stk. grå tør oasis 1/3 blok
• Små grønne æbler eller andre frugter.
• 3 stilke perlekurv, vild gulerod eller 

andet.



• Husk limpistol


