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Az asztali koszorún a krémszínűre 
festett fátyolvirágok sokaságával kö-
rülvett, középen futó színes virág-

csík vonzza a szemet. sokféle apró virág és 
termés: hortenzia, varjúháj, orbáncfű és hó-
bogyó termése, bokros rózsa, évelő ősziró-
zsa és ciklámen, valamint apró kövirózsák 
kerültek a készítménybe. A fátyolvirágot ak-
rilfestékkel vonták be, ami egyedi textúrát 
kölcsönöz az élő virágnak. A koszorú tetejé-

re a fátyolvirág szárának bronzra festett da-
rabjait helyezték. A tűzött alkotás az ünnepi 
asztal és a nappalik dísze lehet.
A virágkötő nemcsak virágot használ, ha-
nem mindent, ami szép és tartós dísze lehet 
egy kompozíciónak. szeret új dolgokat kita-
lálni. A farönkszeletre ültetett, finom ba-
rack- és zöld színű kompozícióban jól meg-
férnek egymás mellett a zöldségek és a vi-
rágok. található benne rózsa, brokkoli, a 

fodros kel csúcsa és lakkozott falevelek is. 
Jól mutat a konyhában, vagy tálalókon.
Az asztalra helyezhető csokor szára éppen 
akkora, hogy eldöntve stabilan elhelyezhe-
tő legyen. Kerek csokortartóba selyem- és 
kerámiavirágokból, termésekből készült. 
Bármilyen irányba forgatható és tartós 
dísz, amely jól mutat dohányzó- és pipere-
asztalokon egyaránt, vagy akár vázában is 
tartható.

KErt- és VIrÁGstÍlus

21

A természet mindig remek inspirációforrás, ha az otthonunk dekorálásáról van szó. 
A megnyugtató, természetet idéző színekkel és alapanyagokkal nem tévedhetünk. 

A természetközeli alkotások legtöbbször harmonikusak és minden otthonban jól mutatnak. 
Az alkalmazott színek évszakonként változnak, most éppen az ősz színei az aktuálisak: 

a barna, a vörös, a lilásbordó és a sárga árnyalatai. 
A melengető földszínek nyugalmat sugároznak, amit akár kiegészíthetünk egy-egy határozott, 

nem feltétlenül csak erre az évszakra jellemző színnel is. 
A természetet idéző rusztikus alapanyagokkal, a különböző hajtásokkal, termésekkel és a különleges 

színű vagy formájú virágokkal igazi remekművek születhetnek – a színek szerelmeseinek. 
Az ünnepek közeledtével ezüst vagy arany árnyalatot, csillogást is csempészhetünk az alkotásokba. 

A sokféle stílusirányzat közül az ún. ton-in-ton – egy szín árnyalatainak megjelenítése 
a kompozíciókban – évek óta hódít, valódi harmóniát és eleganciát teremt.
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1. Készítsük elő a kellékeket! A képen feliratozottakon kí-
vül szükség lesz még örökzöld hajtásokra, levelekre, példá-
ul borostyánra, babérmeggyre, az itt használt eukaliptusz-
hajtások helyett pedig madárbirs-ágacskák is megfelelnek. 
A ragasztópisztoly, a metszőolló és a kés hasznos lesz.

2. A benedvesített tűzőhab koszorúalapba vegyesen, egy 
irányba tűzzük az zöld leveles hajtásokat, amivel részben 
eltakarjuk az alapot.

3. A gyertyát az aljába szúrt dróttal vagy gyertyatüskén 
rögzíthetjük az alapba. Ha a ragasztópisztollyal megmele-
gítjük a drót végét, könnyen be tudjuk nyomni a gyertyába. 
Akár több gyertyát is használhatunk.

4. A díszekre rövid drótokat ragasztunk, ezekkel tudjuk 
őket az alapra rögzíteni. stabilabban megállnak, ha a drót 
végét kampószerűen visszahajtjuk.

5. A kisebb díszekre is ragasszunk drótot a rögzítéshez.

6. Következhetnek a színes termések, bogyók, chilipaprika.

7. A szalagból masnit hajtogatunk, és szintén dróttal rög-
zítjük az alapba.

8. Ha téli hangulatot szeretnénk, akkor díszíthetjük az al-
kotásunkat egy kis hóspray-vel. Ha ez elmarad, és az étke-
zőasztalra kerül a díszünk, akár lecsíphetünk róla egy chi-
lit a halászlébe vagy a húslevesbe is, persze csak ha vegy-
szermentesek az élő alapanyagaink.

9. Ha az elkészült koszorút egy tálra helyezzük, és időn-
ként vizet öntünk rá, hosszabb ideig megőrizhetjük a fris-
sességét.
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lAKKoZoTT		FAleveleK
Az őszi, színes faleveleket szívesen hasz-
náljuk díszítésre, ám a lakásban hamar ösz-
szepöndörödnek, elvesztik a formájukat, 
sőt a színüket is. A pöndörödést megaka-
dályozhatjuk vagy lassíthatjuk, ha lakk-
spray-vel bevonjuk a leveleket. Kipróbál-
hatjuk erre az otthon lévő hajlakkot is.

Í G y 	 K é s Z Í T s ü n K 	 ü n n e p i 	 A s Z T A l d Í s Z T

3

5



A rozsdaszínű tálban az élénkzöldre festett 
izlandi zuzmón éretlen paradicsomok, égő-
piros chilipaprikák hevernek. A modern 
kompozíció következő emeletében a kis fa-
villák szőlőszemeket tartanak. A szemet a 

fagyöngyökből, száraz termésekből fűzött 
és kasmírgolyókkal zárt nyárstornyok 
vonzzák.
A nyugalomra készülő természet őszi szín-
árnyalatai jelennek meg a kivájt és megfes-

tett tökbe tűzött díszben. található benne 
rózsa, rózsaszín orbáncfűbogyó, különböző 
kerti fásszárúak termései (a képen mézesfa 
és barátcserje termése), krizantém, festett 
aranyvessző, tamariska zöldje. A lakás bár-
mely pontját díszítheti különleges megjele-
nésével.
A magas kompozíció a ton-in-ton stílus-
irányzat jegyében született, ezért festették 
bordós-lilásra a formára vágott pálmaleve-
leket is. A feltűnő, nagyméretű, attraktív 
dísz jól mutat a lakások fogadószobájában, 
dohányzóasztalon, tükör előtt – minden 
olyan helyen, ahol egyedül uralhatja a teret.

Sárközi Judit

A kompozíciókat tervezte és készítette: 
dr. Fekete Szabolcs 

okleveles kertészmérnök, virágkötő
Fotózás helyszíne: 

Budapest, Szirom Virágüzlet 
(Podmaniczky utca, www.szirom.hu)
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A képeken 
megnézhetitek, 
hogy hogyan fejlő-
dik a luca-napon ve-
tett búza. tavaly az ötö-
dik nap, december 18-án 
kezdett kibújni a föld-
ből, január 4-én már 
levágtuk a hosszú 
hajtásokat.


