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tAVAsz VAn!
A sötét és szürke téli hónapok után ébred a természet, a hőmérséklet emelkedésével kizöldül a táj 

és a kert, a tavaszi virágok is kibújnak a földből, virágot bont az aranycserje és más tavaszi szépségek. 
Az évszaknak megfelelő csokrokba örömmel és bőségesen kötjük a Magyarországon is 

kertbe ültethető virágokat: nárciszt, tulipánt, jácintot, szellőrózsát. 
ezeknek a virágoknak a többsége illatos is, így nemcsak szép színeikkel hatnak lelki egészségünkre, 

hanem így a szaglásunkra is jótékony hatással vannak. tavasszal az összes színt felhasználhatjuk 
a virágkötészetben, de elsősorban a pasztellárnyalatok kerülnek többségbe.

idén korán ünnepeljük a húsvétot, ami nemcsak a vallást gyakorló embereknek, hanem többnyire 
mindenkinek fontos, igazi tavaszköszöntő ünnep. Az ünnepkörre és az évszakra jellemző kellékekkel 

készült asztaldíszekkel frissíthetjük fel lakásunk hangulatát, ezért az Így készítsük rovatban ötleteket 
nyújtunk vidám asztaldísz kivitelezéséhez tojásokkal, tulipánokkal és barkákkal. 
Megmutatjuk azt is, hogy milyen csokrok készülhetnek a tavasz első virágaiból.

1
az asztal díszei

1 A kis zöld kosárba tűzött asztaldísz 
vegyes  színekben  készült.  A  rózsa-
szín jácint és a vegyes színű fréziák 

kellemes illatot árasztanak. Nemcsak a vi-
rágok, hanem a felhasznált zöldek (áfonya), 
illetve az apró virágok (sóvirág) is a tava-
szi hangulatot erősítik. szinte bárhol elfér, 
így akár a dolgozószoba asztalára is csem-
pészhetünk egy kis színes vidámságot vele. 

2 A barkával dekorált dísz a termé-
szet egy darabja. A kerek, lapos ke-
rámiaedénybe alulra gerberákat 

tűztem. A tűzőhabot takaró természetes 
színű, festetlen rostok (szizál) közül szin-
te világítanak a sárga fészkes virágzatok, 
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melyek méretét a sziromszerű virágok  
eltávolításával  esetenként  csökkentet-
tem.  A  barkákra  világossárga,  csipeszes  
selyemlepkéket rögzítettem. Fogadóte-
rek, dohányzóasztalok dísze lehet ez az 
összeállítás. 

3 A háromszög alakú szürke faedény 
nagyon határozott formájú, de ha 
nem figyelmeztető jelzésként vagy 

iránymutatásként tekintünk a háromszög-
re,  kifejezetten  jól  néz  ki  aprólékosan  ki-
dolgozott készítmények alapjaként. jelen 
esetben  pici  virágokként  korallvirág,  fré-
zia, Santini krizantém, viaszvirág, kisvirá-
gú pillangóorchidea (Phalaenopsis)  és  mi-
ni szegfű elegyét tűztem bele. A narancs, 
pasztellrózsaszín,  barackszín  és  fehér  ár-
nyalatok nagyon vidám, feltűnő tavaszi 
díszt alkotnak. 
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a. Készítsük elő a tulipánokat, a barkát és 
valamilyen apró virágot (sóvirág, arany-
cserje, japánbirs). zöldként használhatunk 
aszparáguszt, babérmeggyet és borostyánt. 

B. A fürjtojások megfelelően kicsik a dísz-
hez. A kifújt tojásokba ragasztópisztoly se-
gítségével rögzítsünk zsineghurkot. 

C. Vékony szalagból 6-8 hurkú masnit ké-
szítsünk, és egy szál drótot félbehajtva 
rögzítsük a hurkokat. 

d. Ha nincs bélés a kis kosárban, celofán-
nal vagy nem lyukas műanyag fóliával bé-
leljük ki. tűzőhabbal töltsük meg a kosarat 
úgy,  hogy  az  néhány  centiméterrel  maga-
sabban legyen a kosár pereménél. 
Először a barkákat tűzzük. A leghosszabb 
ágacska  a  kosár  magasságának  legfeljebb  
háromszorosáig  érjen.  Az  ágak  egyre  ala-
csonyabbak legyenek az elrendezésben. 

e. A tulipánokat egyenletesen, kettesével-
hármasával tűzzük a készítmény alsó har-
madába. ügyeljünk arra, hogy a masni is 
elférjen majd a díszben! 

F. A fennmaradó helyeket töltsük ki zöld-
del (a képen aszparágusz és babérmeggy lát-
ható). 

g. A masnit tűzzük bele a tűzőhabba két 
drótszár segítségével. Végül az apró virá-
gokat egyenletesen tűzzük be a készít-
ménybe. 

H. A tojásokat akasszuk fel különböző 
magasságban  a  barkás  ágakra.  A  lepkét  
csíptessük a dísz tetejére. 

Így	készÍTsünk	HúsvéTi	AszTAldÍszT	
könnyen	FellelHeTő	AlApAnyAgokból
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a tavasz csokRai 

1 A szív alakú csokor barna, vékony vesz-
szőkből fűzött csokoralapba készült. Ez 
az alap a már kész csokorban is látszik, 

hasonlóan  látványos  szerepet  tölt  be,  mint  a  
virágok.  Tavaszias  jellegét  a  középre  kötött  
tulipánok és a csokor szélén jól látható, erő-
sen  illatos  rekettye  (Genista) vesszői adják 
meg. A csokor virágszíne, a fehér a fény, a tisz-
taság, a tökéletesség jelképe. Bármely kedves 
ismerősnek, barátnak vagy családtagnak, de 
szerelmünknek is ajándékozható. 

2 A kerek, nagy csokor az utóbbi évek di-
vatirányzatát  követi.  A  halvány,  pasz-
tellszínű kompozíció fehér teltvirágú 

tulipánból, mini fehér krizantémból (santini), 
világos  rózsaszín  inkaliliomból,  rózsaszín  
miniszegfűből és világos rózsaszín rekettyé-
ből készült. légiességét a minipampafű barna 
kalászai,  a  lombtalan,  elágazó ágak és  az  ör-
vös  aszparágusz  biztosítják.  A  látványos  és  
nagyobb méretű csokor nagy vázában mutat 
jól, és teret igényel, ezért akkor éri el a hatá-
sát, ha megfelelően nagy helyiségbe tesszük. 

3 A hosszú formájú (frontális) csokorba 
nárciszt kötöttem. A nárciszokat több-
féle  csoportba  sorolják  az  egy  szálon  

fejlődő virágok méretétől és számától függő-
en. Ehhez az összeállításhoz a kisebb, csokro-
san  nyíló  fehér  tazetta-nárciszokat  használ-
tam. A nárciszok a többi vágott virágot a vázá-
ban  gyorsan  elhervasztják,  ezért  olyanokat  
választottam  mellé,  amelyeket  ez  nem  befo-
lyásol: a Vanda orchideát egyébként is fiolába 
kell  helyezni,  a  festett  fátyolaszparágusz pe-
dig nem hullik, és a pálmalevelek sem változ-
tatják formájukat száradás közben, ezért so-
káig szépek maradnak. A csokor keleties, mo-
dern papírgallért kapott. 

4 A kerek csokor élénkebb színű, a na-
rancspiros tulipánok és fréziák vonzzák 
a tekintetet. Utóbbi kellemes illatot is ad 

a csokornak. Fehér színű apró viaszvirágok és 
zöld miniorchidea-fejek (Cymbidium – csónak-
orchidea) egészítik ki az erősebb színű virá-
gokat. A tavaszias hangulatba jól illenek a zöld 
áfonyavesszők, amelyekből a csokorba is kötöt-
tem, és párat kívül helyeztem el. szép és üde 
ajándék lehet anyák napjára, kisebb változata 
pedig menyasszonyi csokornak is alkalmas.

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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