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Benodigd materiaal:
bloempotten
afdektape
graniet- of acrylverf 
in verschillende kleuren

Benodigd gereedschap:
penseel
schaar
potlood

Voorjaarstafel

Hier vindt je mooie en leuke ideeën voor een mooie kleurrijke 
voorjaarstafel, die met een paar bijpassende eieren, ook als 
Paastafel fantastisch uitziet. Met eenvoudige tips en trucs 

creëer je prachtige bloempotten. 

Variatie 1 Variatie 2 Variatie 3

eventeel plastic eieren
satijnband
satéstokjes
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Variatie 1:
Trek de bloemen over op een stuk afdektape. Je hebt ca. 7 stuks nodig, 
afhankelijk van hoe groot je bloempot is. Knip de bloemen met een schaar 
uit en lijm ze verspringend op de bloempot. Nu kun je de bloempot met een 
granietverf verven of met een andere goed dekkende acrylverf beschilderen. 
Wanneer je klaar bent, verwijder je de afdektape in de vorm van een bloem. 

Variatie 2:
Plak de afdektape van boven naar beneden op je bloempot. Laat tussen de stroken telkens onge-
veer evenveel ruimte als de afdektape breed is. Als je alles afgeplakt hebt, verf je de bloempot 
weer met granietverf of een andere kleur acrylverf. Als je hiermee klaar bent, trek je de tape er 
weer af en je hebt een mooie bloempot in strepenoptiek. 

Variatie 3:
Trek zoveel rondjes als je wilt op de afdektape - naar eigen smaak. Knip de cir-
kels uit en plak ze verspringend op de bloempot. Als je tevreden bent met het 
aantal cirkels, verf je de bloempot weer met granietverf of acrylverf. Wanneer 
je hiermee klaar bent, verwijder je de cirkels (afdektape).

Tip:
Als je een Paastafel wilt versieren, kun je  
plasticeieren met granietverf of acrylverf ver-
ven, op houten spiesen (satéstokjes) steken, 
vervolgens versieren met linten en daarna in 
een bloempot steken.

Je kunt de bloempotten ook, op ijzeren staven 
gestoken, in de tuin in de grond steken. Dat 
ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook nog 
uniek. Het is hierbij alleen belangrijk, dat je de 
bloempotten van te voren met kleurloze glans-
lak lakt, zodat de verf niet uitloopt.


