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A nyári kerti virágok hangulatossá te
szik otthonunkat. Változatosak, és a 
nemesítésnek köszönhetően sokféle 

szín közül választhatunk. bármilyen stílu
sú lakásba könnyen készíthetünk vagy vá
sárolhatunk belőlük készített díszeket. Az 
apró virágok tömege mindenki szívéhez kö
zel áll, és üde színfoltja a partiknak és az 
otthonunknak. 
Ha már nyári partiról van szó, készült torta 
alakú virágdísz, valamint lapos tálba és ke
helybe, sőt még dinnyébe tűzött dekoráció is.

1       vázáS aSztaldíSzek
A mezőn és a kertben szedett virá
goknak mindig megvan az a sajátos 

bája, hogy mi magunk válogathatjuk meg 
őket. nemcsak a virágformák, hanem a 
színek közül is a hangulatunknak megfele
lőt választhatjuk ki, így mindig mutatós, 
szemet gyönyörködtető kisebb-nagyobb 
csokrocskák lehetnek otthonunk díszei. A 
fotózáshoz kisebb és nagyobb üvegvázák
ba rendezett, vadvirág stílusú csokrokat 
készítettem, melyek közé rózsaszín és ba

rackszínű mini rózsaszirmokat, illetve 
szarkalábvirágokat szórtam. A díszítés 
egyszerre könnyed, légies és elegáns, vala
mint könnyen megvalósítható. A kerti 
dísznövények közül apró virágú rózsát, 
szarkalábat, gyűszűvirágot, egynyári só
virágot,  és  a  kokárdavirág  még  éretlen  
sárgászöld  termését  rendeztem  a  csokor
ba. A mezőről pedig vadon termő fátyolvi
rágot, tejoltó galajt, kalászokat és a vad
murok fehér, tányér alakú virágzatát szed
tem a díszítéshez.

Gyerekkoromban sokszor szedtem virágot a környező domboldalakon. 
A sok pici apró virág színes, tarka csokorba rendeződött, és néhány napig díszítette a nappali asztalát. 

Most, hogy újra találkozhatunk barátainkkal és a családunkkal, a nyarat együtt ünnepelhetjük. 
Kerti és zárt terekben zajló partik, születésnapok, esküvők sorozatában veszünk részt egészen őszig. 

Az összejövetelek díszítését a kerti és kertészeti, de – a természetet nem kizsarolóan szedett – 
mezei virágokkal vegyesen is készíthetjük. A vadmurok fehér tányérjai, a tejoltó galaj sárga füzérei, 

a vadon termő fátyolvirág és a fűkalászok között jól mutatnak a kerti levendulák, 
a margaréták és a hortenzia nagy virágfejei vagy a bazsarózsák habos virágai.
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2 Lapos TáL a fürdőbe
Ha alaposan szeretnénk díszíteni a 
parti napján a lakásunkat, akkor a 

fürdőszobában kis asztalkára, vagy a mos
dóasztal szélére is elhelyezhetünk kisebb 
virágdíszítést. Alkalomra élő virágból, 
tartós díszítésre pedig jó minőségű se
lyemvirágból készülhet ilyen dekoráció.  
A képen látható készítmény lapos, fehérí
tett fatálba készült. A virágokat rövid 
szárral tűztem a készítménybe. A barac
kos-zöldes rózsaszín dísz ékei a narancs
sárga  mini  Vanda orchideák, amelyek jól 
mutatnak a mezőn szedett és a kerti apró 
virágokkal.

3 SzíneS kehely
A vidám hangulat megtestesítője ez a 
színes, kicsit szokatlan asztaldísz. 

Manapság nagyon sok tűzőhabot haszná
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A befőttesüveget tisztítsuk meg. 
A kerti virágok száráról félig távolítsuk el 
a leveleket. A textil- és a csipkeszalagból 
vágjunk le akkora darabokat, 
hogy éppen körbeérjék az üveget.

Kössünk kéthurkú masnit úgy, 
hogy az azonos hosszúságú, kétféle 

szalagból legyen.

ragasztópisztollyal rögzítsük először 
a textil-, majd utána a csipkeszalagot. 
rögzítsük rá a masnit is.

A megkötésre használt zsinegre 
ragasszunk két fából készült szitakötőt úgy, 

hogy az egyik közepére ragasztóanyagot 
csorgatunk, majd a zsineget közrefogva 

a másik szitakötővel összenyomjuk.

A virágokból rendezzünk össze kézben 
egy csokrot, aminek magassága legfeljebb 
a befőttesüveg magasságának háromszorosa 
lehet a szárak visszavágása után. 

A frissen megvágott csokrot helyezzük 
a vízzel félig megtöltött üvegbe.

nyÁri	partidísz	befőttesüvegben
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lunk  a  vágott  virágok  és  zöldek  megtartá
sára. Ez legtöbbször zöld színű, amit alapo
san el szoktunk takarni a beléjük tűzött nö
vényrészekkel. Amikor más, mutatós színű 
tűzőhabot választunk, azt nem érdemes el
takarni, inkább a kompozíció részeként 
mutassuk meg. Éppen ezért ez a széles ke
hely a gyümölcssalátára emlékeztető tűző
habok között szellősen elhelyezett vágott 
virágokból álló díszítést kapott.

4 torta az aSztalra
Mi más is lehetne egy összejövetel 
célja, mint megünnepelni, hogy va

lakinek újabb születésnapja érkezett el.  
Az édességek mellett cukrászati tortára 
emlékeztető, virágokból készült torta is 
ékesítheti az asztalt. A képen látható dísz 
egy tűzött kompozíció, a tortát színes, a 
virágok árnyalatához hasonló gyöngyök is 

díszítik. A torta tetejét mini bokros ró
zsákkal, apró virágú krizantémokkal dí
szítettem.

5 dinnyeCSokor
Ha nyár, akkor piszke, barack, málna 
és dinnyék! Ahogyan egy sütőtökét, 

úgy a görögdinnye héját is lehet díszíteni 
tűzött csokorral, miután a finom gyümölcs
húst kikanalazzuk belőle, és nem szeletek
re vágjuk fel. A sötétzöld vagy csíkozott 
héjba nyári jellegű színes virágok kerülhet

nek, ebben például margaréta, aranyvesz
sző, oroszlánszáj, mézontófű, levendula és 
iringó látható. Ezek a virágok kiemelik a 
mini rózsa vörösét és a hortenzia lila gömb
jét. A dinnyéstálkák közelébe helyezve ez a 
dísz mindig telitalálat!

6 BazSarózSakehely
A forró nyári napok kedvenc édessé
ge a fagylalt. Az üvegkehely dúsan 

tűzött virágai rózsaszín árnyalatúak. A 
fagyigombócokra emlékeztető bazsarózsa
fejek mellett a nagyfejű, pasztellszínű ró
zsák és szegfűk is egy-egy gombócot for
máznak. A mini sárgás gömböket pedig a 
közkedvelt  kokárdavirág  még  éretlen  ter
mései testesítik meg. Az ovális készítményt 
megkoronázzák az erős rózsaszínű Vanda 
orchideák, a habot pedig a vadon termő fá
tyolvirág jelképezi.

A kompozíciókat tervezte 
és készítette: 

dr. Fekete Szabolcs 
okleveles kertészmérnök, virágkötő

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


