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1 A kazal jellegű, lazább, lapos vagy 
terjedelmes csokrok is népszerűek. 
Emlékeztetnek a Makart-stílusú csok-

rokra, amelyeket a 20. század elejéig gyak-
ran alkalmaztak. Manapság a csokor köze-
pén elhelyezkedő tömörebb, súlypontos 
rész köré látványos, különleges leveleket 
kötünk, és a virágok közé is helyezünk a 
csokor felszínéből kiemelkedő zöldeket. 
Ebbe a csokorba élénk színű virágokat kö-
töttem: vörösesnarancs tűszirmú gerbe-
rát, rózsaszín Vanda orchideát, és a pa-
lackfa (Jatropha) ugyancsak vörösesna-
rancs  színű virágzatait. A látványos zöld 

gallér korallpáfrányból, lófarok-aszpará-
guszból, fűzlevelű eukaliptuszból és apró 
sóvirágból áll.

2 A  menyasszonyi  csokrokat  manap-
ság többnyire kézben kötjük, a virá-
gok  saját  szárukon  állnak  a  csokor-

ban. Ritkábban használt készítési technika, 
hogy a csokrot kizárólag ragasztással ké-
szítjük el. Ennek egy régi, nagyon látványos 
formája a képen látható rosalie. A csokor 
középpontjában egy szépen nyílt rózsaszál 
van, amely köré azonos fajtájú virágból 
szirmokat ragasztottam. A csokor így olyan, 

mintha egy óriási virág lenne. Ez a „virág” 
akkora lett, hogy inkább egy vastag csa-
vartmogyoró-ágra erősítettem a fejet, ami 
kellőképpen meg tudja tartani. Dekorációs 
drótból műlevelet hajtottam az ágra. Fon-
tos tudni, hogy ez a készítmény nem tartós, 
főleg nagy melegben számoljunk vele, hogy 
maximum az esküvő végéig díszít megfele-
lően.

3 A gömb és a laposabb, de ívelt formá-
jú, tömör csokrok nagyon népszerű-
ek. Ebben a csokorban a zöld leve-

leknek is jelentős a szerepük, jól láthatóak. 

ha tavasz, akkor zsongás az élet bármilyen területén. A természet újraéledése 
mindenkire nagy hatással van, a színek és formák változatossága erőt ad a mindennapokban. 

Nincs ez másképp a szerelmeseknél sem, nem véletlen, 
hogy tavasztól őszig tartják a legtöbb esküvőt szerte a világon. 

Ez az alkalom egyszeri és megismételhetetlen, így a jegyespár természetesen 
minden egyes részletet aprólékosan megtervez, és a saját maga stílusához alakít. 

Klasszikus, romantikus, minimál vagy éppen meghökkentő menyasszonyi csokrok készülnek, 
amelyek feledhetetlenné teszik a nagy napot. 

A következő összeállításban a manapság nagyon elterjedt, rózsából álló gömbcsokrokon kívül 
ízelítőt adunk különféle egyéb formákból és lehetőségekből.
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Készítsük elő a virágokat és a kellékeket!  
A kertben is szedhetünk az éppen nyíló virá-
gok közül. Köthetünk bele leveles hajtáso-
kat, de állhat a fejdísz kizárólag virágokból 
is. szükség lesz még szalagra, illetve vékony, 
tekercselt, nem rozsdásodó drótra.

A virágokat és a leveles hajtásokat lehetőleg 
azonos hosszúságúra vágjuk fel.  

Ahhoz, hogy szép ívű legyen a hajdísz,  
3-4 cm hosszúságúak legyenek legfeljebb  

a merevebb szárú virágok.

A szalag végétől legalább 15 cm távolságra 
csomózzuk rá a drótot. Ez a szalagszár kell 
ahhoz, hogy masnival rögzíteni tudjuk 
a hajdísz két végét egymáshoz. 

néhány szál virágot vagy leveles részt 
rögzítsünk a szalaghoz úgy, hogy a vékony 

drótot egyszer vagy kétszer erősen a szárak 
és a szalag köré tekerjük.

Az egymás után következő kis csokrocskákat 
ugyanabban az irányban, a szalagszár felé 
helyezzük felváltva jobbra és balra döntve 
egymáshoz képest. A hajdísz végére egy 
fordítva elhelyezett csokrocskát rögzítsünk.

A két szalagszár segítségével tudjuk  
rögzíteni a díszt a fejen.

Így	készÍtsünk	VirÁgos	HaJdÍszt	
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A kompozíciókat tervezte 
és készítette: 

dr. Fekete Szabolcs 
okleveles kertészmérnök, virágkötő

Budapest, Szirom Virágüzlet 
(Podmaniczky utca, www.szirom.hu)

A sötétzöld suszterpálma-leveleket (As
pi  distra) széthasítottam és visszahajtot-
tam, ebben az állapotukban rögzítettem. 
A levelek közé kék, lila és fehér színű só-
virágot és kék szerelemvirágot kötöt-
tem. A csokor fő látványát a lila színű 
Vanda orchideafejek adják. összességé-
ben gömb formájú, a sokféle apró virág, 
a levelek vonalai és az orchideák moz-
galmas egységet alkotnak.

4 A zöldes-lilás árnyalatú krémszí-
nű csokor sokféle virágból ké-
szült, egyik sem tűnik ki színével, 

nagyságával  vagy  formájával,  egységet  
alkotnak. Cymbidium orchideát, rózsát, 
hortenziát, fréziát és apró fejű rózsát vá-
lasztottam, és a virágok között natúr 
színű gyapotterméseket is rögzítettem. 
Hogy különlegesebbé tegyem, macifű-
vel „hálóztam” át a félgömb alakú csokor 
felszínét.

5 A gömb alakú csokor fő látvá- 
nyát elsősorban a barackszínű ró-
zsák adják. sokszor rezgőt (fá-

tyolvirág) kötünk közé, hogy játékosab-
bá tegyük, illetve a fehér szín nagyon jól 
kiemeli a többi árnyalatot, akár a vilá-
gosakat is. Ez a virág elegánssá teheti  
az egyféle virágból álló készítményeket. 
A barackszínű csokorban a rezgő mel-
lett még többféle apró virágot is használ-
tam: völgycsillagot (Astran tia) és csopor-
tos rózsát. Minimális mennyiségben ró-
zsaszínbe hajló színű eukaliptusz is ke-
rült bele.

6 Magyarországon jelenleg az élő 
virágból álló, esetleg kiegészítőkkel 
(pl. tollak, gyöngyök) tarkított 

menyasszonyi csokrok a kedveltek. Kül-
földön selyemvirágokból készült csokrok 
és egyéb díszítések is rendelhetők, sőt, 
nemcsak megvenni, hanem bérelni is le-
het őket alkalmakra. Ez a csokor egy 
őszi hangulatú selyem-, száraz- és kerá-
miavirágokból készült tartós készít-
mény, az elején kissé leomló elrendezés-
sel. Fontos megjegyezni, hogy nagyon 
élethű és jó minőségű selyemvirágokból 
lehet válogatni, amikből látványos és 
igényes dekorációk készülnek.
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