
winkels over ons nieuwsbrief

Potroos, Woonplant van de Maand juli
'Sprookjesachtige sferen' 

 

Romantiek op kamerformaat: niets werkt zo op defantasie als een potroos. Uit te kiezen in de
vele kleuren die past bij jouwzomerse stemming en stijl. De potroos heeft alle uitstraling en
kwaliteit vande bekende roos als bloem, maar dan in een passend huiskamer-, balkon- of
terrasformaat. Door de populariteit van de roos, is dit een erg geliefdewoonplant. Deze
romantische bloeiers zorgen voor een sprookjesachtige sfeer. Inde huidige trend ‘The World
Beyond’, waar fantasie, het heelal en kristallencentraal staan, past deze Potroos perfect. De
rijke keuze in kleuren maakt hetjou makkelijk om een passend sprookje te creëren in het
interieur.
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Alice in Wonderland

Potrozen zijnrijkbloeiende planten die het buitengevoel naar binnen brengen. Ze zorgen vooreen
dromerige sfeer waarin alles mogelijk lijkt. Dit effect wordt versterktdoor potrozen neer te zetten in
een transparant rijtje van verschillendekleuren, een spannend doorkijkje of omringd door spiegels.
Het betereAlice-in-Wonderland gevoel wordt nog krachtiger door te werken metmini-potrozen of
potrozen op stam. Materialen die hier prachtig bij passen zijnglanzend en spannend, zoals een pot
met kleurverloop of parelmoer. Ook roze engouden metallics versterken het sprookjesachtige van de
Potroos.

 

Liefde!

De naam roos isafgeleid van het Keltische ‘rhodd’, dat rood betekent. Van oorsprong hebbenveel
rozen namelijk een rode bloemkleur. Al in de oudheid beschouwden mensenrozen als de mooiste
bloemen ter wereld. Het is niet voor niets nog steeds hétsymbool van de liefde! Daarbij zijn rozen
een erg populair onderwerp in kunst,als ingrediënt van parfums en versiering van stoffen.

 

Potroos & verzorging
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De potroos kan met de juiste verzorging langbloeien. Binnen staat de plant het liefst op een lichte
plek, met watfrisse lucht. De potkluit mag niet uitdrogen, geef dus regelmatig water. Voor een rijke
bloei is het aan te raden eensin de drie weken planten- of speciale rozenmest te geven. Bloeiende
planten verbruiken meer energie en andere voedingsstoffen dan groeneplanten. Extra voeding zal
ervoor zorgen dat de potroos steeds nieuweknoppen blijft aanmaken. Eenmaal uitgebloeid kan de
potroos wordenteruggesnoeid tot ongeveer 5 cm boven de potaarde. De plant zal dan naongeveer
twee maanden weer opkomen.
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DIY-tip: Potroos in een nieuwe dimensie 

Maak je universum sereen en sprookjesachtig

 

Vleugje 'Guardians of the Galaxy', beetje'Interstellar', honderd procent fascinerend. Je Potroos –
Woonplant van demaand juli – wordt met kunst- en plakwerk een prachtige match met defashionable
stijltrend rond sterren, planeten en kristallen. Combineer deprachtige bloemen met diepe koele
zomerse kleuren voor een intens effect. Engeef de roosjes een geheimzinnige draai door ze te
combineren metedelsteenkleuren  en iriserende veren. Zinnelijk,spannend met de glans van
verbeeldingskracht – zó ken je Potroos nog niet.  

 

Dit heb je nodig:

 

● Vaas in een mooie, gedempte kleur. Je kunt ookeen glazen vaas van binnen met een kleur naar
keuze spuiten: parelmoer en metallicstaan prachtig bij deze potroostrend.

● Bundeltje veren

● Huishoudfolie

● Spuitlijm

● Lijmpistool

● Schaar

 

Zo maak je het:

 

Stap 1

Wikkel huishoudfolie van de onderkant tot ongeveerdriekwart van de vaas. Zo heb je een betere
basis om op te pakken, want glas enkeramiek zijn vaak te glad. Bovendien kun je de vaas zo nog
eens een anderelook geven.
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‘Woonplant van de Maand’ is een initiatief van Bloemenbureau Holland, marketinghart voor bloemen en
planten, en komt tot stand met financiële steun van de Europese Unie. Maandelijks kiest Bloemenbureau
Holland in overleg met vertegenwoordigers uit de sierteeltsector een plant die het opvallend goed doet bij
de consument, of juist (nog) niet zo bekend is, maar wel potentie heeft om het goed te doen in de
woonkamer. 

Stap 2

Plak de veren horizontaal van onderen naar bovenop de vaas. Op de harde nerf van de veer gebruik
je het lijmpistool, voor hetpuntje de lijmspray. Het kleureffect van de veren komt het mooist tot zijn
recht als je ze beurtelings linksom en rechtsom plakt en de laag veren goeddekkend maakt.

 

Stap 3

Giet een laagje kleikorrels onderin de vaas zodatovertollig water kan weglopen en plant de potroos
in de vaas. Beetjetoepasselijk stylen en je hebt een potroos die voor 'ooh's en aah's' zalzorgen.  Zo
kan het dus ook.
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