
Workshop herbarium maken



Ga eerst opzoek naar blaadjes, bloemen, onkruid 
bij jou in de buurt die je mooi of interessant vindt
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1. Kruipende boterbloem
2. Fluitekruid
3. Klaprozen
4. Paardenbloemen
5. Madeliefjes

1. Ridderzuring
2. Stinkende gouwe bladeren
3. Paardenbloemblad
4. Japanse duizendknoop
5. Kleefkruid

Wat heb je nodig



Wat heb je verder nodig
1. Wit papier
2. Schaar en lijm 
3. Oude kranten of folders

1. Blaadjes, bloemen, onkruid 
2. Dikke boeken



Stap 1.
In deze stap ga je leren hoe je de gevonden 
bloem- en bladblaadjes kan drogen.

1.   Pak een pagina oude krant of oude folder
2.  Plaats de blad- en bloemblaadjes hierop en 
vouw de pagina dubbel
3. Plaats de blaadjes niet over elkaar, maar naast 
elkaar

4. Past het niet? Pak dan weer een nieuwe 
pagina, ga zo door, totdat alle 
blad- en bloemblaadjes tussen pagina’s oude 
kranten of folders liggen

5. Let op! Zorg ervoor dat de oude kranten of 
folders tussen de boeken passen



Stap 2.
1. Plaats de oude krant of folder met 
de blad- en bloemblaadjes ertussen tussen 
de pagina’s van een dik boek

2. Sla het boek dicht



Stap 3.
1. Stapel de zware boeken met de blad- en 
bloemblaadjes ertussen op elkaar en ...

...zet ze voor twee weken opzij in de kast

Na twee weken kan je de boeken opendoen en 
de gedroogde blaadjes eruit halen.



Gefeliciteerd, je hebt nu de blad- en bloemblaadjes gedroogd en nu kan je er een kunstwerk van maken! 
Plak je bladeren en bloemen met lijm op papier in een vorm van bijvoorbeeld een dier. Zoals bij deze voorbeelden:

Stap 4.
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65 7. Bladeren rendierkop !



Stuur een foto van je eindresultaat naar Gosia : 
gosia@betweentwohands.com 
en wie weet zien we jouw werk dan terug in Werkplaats Molenwijk!

...en de laatste stap



Deze workshop is gesponsord door: 
Gemeente Amsterdam, Framer Framed  Werkplaats Molenwijk, 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Bank Giro Loterij Fonds en 
de Alliantie.

Workshop herbarium maken
aangeboden door Stichting BetweenTwoHands
www.betweentwohands.com




