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1 HoRteNZIás vegyes csoKoR  
AlMávAl
Az őszi időszakban sokféle színt látha-

tunk a természetes környezetünkben. Az 
erősebb, feltűnő színek mellett zöldes és li-
lás nyugtató árnyalatok is előfordulnak az 
erdőkben és a parkokban. A csokor sokféle 
őszi színei – a rózsa barnás barackszíne, a 
kisvirágú rózsák vöröse, a hortenzia zöld 
és lilás árnyalatai, a termések vöröse és 
sárgája – az érett ősz hangulatát csempé-
szik a vázába. Klasszikus gömb alakú csok-
rot kötöttem, alkalmi csokornak, például 
névnapra vagy ajándékba ideális.

2 sáRgA NApRAfoRgós csoKoR
A sárga az ősz egyik jellegzetes szí-
ne,  árnyalatai  melegséget  sugároz-

nak. talán az egyik legfeltűnőbb szín, 
messziről látszik, mint maga a napsütés, a 
fény is. Ez az ajándékcsokor a mezőn sze-
dett  virágok  hangulatát  utánozza,  vadon  
termő fűféléket is kötöttem bele. Az utóbbi 
években évszaktól függetlenül is kedvelt a 
napraforgó.  A szirmát vesztett  virágzatfe-
jek színét utánozzák a kerti évelő napra-
forgó virágzatai. A feltűnő sárgát kelleme-
sen tompítja a csoportos rózsák narancs-
sárga színe.

3 lIlA ApRóvIRágos,  
teRMéses KosZoRú
A  telt,  virágokból  és  termések- 

ből álló koszorú közepére lila, kisfejű ró-
zsákat, pirosas-zöldes díszalmákat és 
feke tés lila paradicsomterméseket tűztem. 
Ezek egyvelege adja a készítmény köze-
pén a súlypontot. Körben a szélén örvény-
lik  az  apró  virágokból  (erika,  zsálya,  ló-
sóska, sóvirág, bazsalikom, terméses euka-
liptusz) vegyesen tűzött gallér. A megha-
tározó szín a lila, ezt erősíti a festett fá-
tyolaszparágusz is. A bazsalikom harsány 
zöldje és az eukaliptusz szürkéje pezsgő 

Ha a tavasz a megújulás és a feltámadó természet évszaka, akkor az ősz a felkészülés a télre, 
amikor az élővilág a nyár bujaságát színpompával ünnepli meg. 

Bár nincs kedvenc évszakom, mint ahogyan kedvenc virágom sem, 
de mindig nagyon várom az őszi színes, tarka csokrok készítését, amelyek ajándékba 

vagy megemlékezésre is alkalmasak természetesen ebben az évszakban is. 
A mi éghajlatunkon jellemzően a növények jó része ősszel érleli be terméseit, 

így azokat is felhasználjuk a virágkötészetben. Almák, birsek, fagyalok, tűztövisek, 
a kerti fűszerek termései, a komló, a hóbogyó és a tobozok nagyon szép és tartós díszei lehetnek 

az otthonoknak és a megemlékezés helyszíneinek. 
őszi hangulatú csokrokat mutatok, és a megemlékezés, a kegyelet kifejeződését egy-egy kompozícióban.
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Őszi	tűzött	AsztAldísz	tollakkal
Készítsük ki a kellékeket, a rézvirág és a rózsák 
száráról távolítsuk el a leveleket a legfelsőkig. 
A varjúháj szárárát is csupaszítsuk le. 
Vágjunk akkora nedvesíthető tűzőhabot, 
amekkora kitölti az edényt, és áztassuk be

Az ágdarabokat a közepüknél drótozzuk 
meg feszesen úgy, hogy két drótvéggel tud-

juk majd őket a tűzőhabban rögzíteni

A kis almákat tűzzük rá 
egy-egy hurkapálcára

Először az ágdarabokat rögzítsük 
a tűzőhabba egymást keresztezve

A rézvirágokat, rózsákat 
és a tollakat rendezzük el csoportosan

Minden olyan helyre tűzzünk 
varjúháj-virágzatdarabokat, ahol a tűzőhab 

kilátszik, végül helyezzük el a tollakat is
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kontrasztot  alkot  a  lila  színárnyalatok-
kal.  Ajánlom  megemlékezésképpen  te-
metőbe, sírokra. 

4 KIs tűZÖtt csoKoR  
sZőlőINdávAl és KoMlóvAl 
többször nyúlunk vissza az el-

múlt idők kötészeti stílusaihoz, hogy 
másféle technikával új vagy újszerű 
kompozíciókat hozzunk létre. A csokor 
közepére rózsafejeket és rézvirágokat 
tűztem közel koncentrikus körökben a 
biedermeier stílusból merítve, a csokor 
köré pedig szőlővesszőkből készült fű-
zött koszorúra orbáncfűterméseket (Hy -
pericum) ragasztottam. A szigorú kör-
körös formát komlótermésekkel nyúj-
tottam  aszimmetrikusan  egy  irányba.  
nemcsak a komló, hanem a szőlőkacsok 
is légiesebbé teszik és oldják a szigorú 
mértani formát.

5 AlMás, HoRteNZIás  
vIRágos ceMeNttál
A  sírdíszek  sokféle  színben  ké-

szülhetnek, ez a tűzött sírdísz barack-
rózsaszín-zöld. Alapját az őszi, már ter-
méses hortenziafejek képezik. Az őszi-
rózsa és az almák rózsaszínes barack-
árnyalata a termések használatával vá-
lik ősziessé. A szürke, antik hatású tál 
megfelelő stabilitást nyújt optikailag  
és fizikailag is a dísznek. A tömören tű-
zött virágok és termések alakját felfelé 
nyújtottam hóbogyóvesszőkkel és sóvi-
rággal.

6 NégyZet AlAKú síRdísZ
Manapság sokféle alakú, mohával 
és vesszőkkel díszített készít-

ményalap közül választhat a virágkötő, 
én most a négyzet alakú mellett dön-
töttem. Ezt az alapot átlósan kétfelé 
osztottam.  A  nedvesen  tartható  részbe  
angol és csoportos rózsákat tűztem sű-
rűn, míg a dísz másik felét kövirózsá-
val,  komlóval  és  hóbogyóval  díszítet-
tem. A klasszikus virágokat és növényi 
részeket  így  mértani  formába  rendez-
tem. A színes és a zöld rész ellentéte az 
élet és halál kettősségét jelképezi ennél 
a dísznél.

A kompozíciókat tervezte 
és készítette: 

dr. Fekete Szabolcs 
okleveles kertészmérnök, virágkötő

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