Meer ideeën voor ‘Knoflook, pepertjes en olijfolie-kruik’
Op het patroonblad ‘Knoflook, pepertjes en olijfolie-kruik’ wordt er met de ingrediënten een
prachtige vlecht gemaakt.
Maar natuurlijk zijn de bestanddelen ook zeer geschikt om te verwerken in een ander tafereel of
krans. Erg leuk is het om dan ook nog olijven toe te voegen. De olijf staat als extra patroon op
hetzelfde patroonblad.
Hieronder volgen 3 ideeën, maar natuurlijk is het leuk om zelf nog een andere creatieve draai aan
het patroon te geven!
Drie ideeën:
De basis van elk idee is het patroonblad ‘Knoflook, pepertjes en olijfolie-kruik’!

Idee-1: Een lichtje met een knoflookbol en 2 pepertjes:

Benodigd materiaal:
Het patroonblad ‘Knoflook, pepertjes en olijfolie-kruik’, 4 x 7,5 cm zomergrasgroen vilt, 11 x 15
cm rood sprookjesvilt, 3 x 3 cm heel lichtbruin sprookjesvilt, 13 x 20 cm ecru met een zweem paars
sprookjesvilt, een glazen lichtje, waxinelichtje (eventueel een nep waxinelichtje!)
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Werkwijze:
Maak 2 pepertjes, maar geef ze iets kortere steeltjes.
Maak een knoflookbol maar gebruik voor het loof 4 slierten raffia. Deel de raffia in 2 x 2 slieren en
sla de raffia om de bovenrand van het lichtje. Knoop de raffia samen en maak er een strik in. Knip
de slierten op de gewenste lengte af. Zet de 2 pepertjes met een steekje aan elkaar en de
knoflookbol vast.
(Let op: wees voorzichtig met de combinatie vuur en de raffia! Zorg dat de raffia niet boven de
vlam hangt! Gebruik eventueel een nep-waxinelichtje!)

Idee-2: Een tafereeltje met een knoflookbol, pepertjes, een kruik en olijven:

Benodigd materiaal:
Het patroonblad ‘Knoflook, pepertjes en olijfolie-kruik’, 4 x 7,5 cm zomergrasgroen vilt, 11 x 15
cm rood sprookjesvilt, 3 x 3 cm heel lichtbruin sprookjesvilt, 13 x 20 cm ecru met een zweem paars
sprookjesvilt, 17,5 x 20 cm zwart met een zweem paars sprookjesvilt, 1 lapje olijfgroen vilt, 5 x
12,5 cm groen vilt, eventueel cocktailprikkers en een houten plankje.
Werkwijze:
Maak 2 pepertjes, maar maak de steeltjes iets korter.
Maak een knoflookbol zonder loof.
Maak 15 olijven.
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Vergroot met behulp van een kopieerapparaat het patroon van de kruik naar 125% en maak de
kruik.
Rangschik de knoflookbol, de pepertjes, de kruik en de olijven tot een mooi tafereel op een houten
plankje. Prik in een paar olijven een cocktailprikker.

Idee-3: een krans met knoflookbollen, pepertjes, een kruik en olijven:

Benodigd materiaal:
Het patroonblad ‘Knoflook, pepertjes en olijfolie-kruik’, 1 lapje olijfgroen vilt, 5 x 12,5 cm groen
vilt, 10 x 20 cm zomergrasgroen vilt, 150 x 20 cm (= 5 lapjes) ecru met een zweem paars
sprookjesvilt, 45 x 20 cm (= 1,5 lapje) rood sprookjesvilt, 20 x 20 cm zwart met een zweem paars
sprookjesvilt, strokrans met een doorsnede van 30 cm, schilders-afplakband, krammen van 4 cm (te
koop bij bv. een bloemist), knopspelden, jute (20 cm x 2 m) en 7 slierten raffia.
De gegeven hoeveelheid materiaal is voor 15 knoflookbollen, 10 pepertjes, 15 olijven en 1 kruikje.
De aantallen kunnen natuurlijk naar wens worden veranderd! Pas dan ook de hoeveelheid
materiaal aan!
De ingrediënten kunnen natuurlijk ook op een grotere of kleinere krans worden vastgezet of op een
andere manier worden verdeeld over de krans.
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Strokrans en krammen en knopspelden:

Werkwijze:
Maak 10 pepertjes, maar geef ze iets kortere steeltjes.
Maak 15 knoflookbollen zonder loof.
Maak 15 olijven
Vergroot met behulp van een kopieerapparaat het patroon van de kruik naar 125% en maak de
kruik.
Omwikkel de strokrans met schilders-afplakband (dit geeft een mooie ‘gladdere’ krans om mee te
werken, is er bij vocht minder kans op vlekken en bovendien maakt het de krans nog langer
houdbaar).
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Knip 2 stroken jute van ongeveer 6 cm breed x 2 m lang en omwikkel de krans met de jutestroken
(zet het begin en het einde vast met krammen).

Leg de ingrediënten in een cirkel of op/rond de krans om de indeling te bepalen.
Zie voor mogelijke verdeling naar de foto van idee-3, maar je kunt bv. ook meerdere kleine
groepjes maken van de knoflook, pepertjes en olijven en ze groepsgewijs vastzetten.

Prik (wanneer je de ingrediënten later nog voor een ander idee wilt gebruiken) de krammen en
spelden zoveel mogelijk in/langs een genaaide naad van de ingrediënten.
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Zet als eerste de kruik met twee krammen vast.

Zet daarna één voor één de knoflookbollen met een kram vast. Laat daarbij steeds een andere kant
van de bollen zien.
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Prik de olijven met knopspelden vast. Leg ook een paar olijven bovenop de andere olijven (zodat
het geheel wat ‘diepte’ krijgt) en zet deze olijven met krammen in de krans vast.

Rangschik de pepertjes en zet ze met spelden en zo nodig met krammen vast.
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Knip een strook jute van ongeveer 5 cm breed en 1 m lang. Haal de strook door de krans en knoop
de uiteinden samen met een platte knoop. Zet de knoop met een kram op de krans vast. Knoop 7
slierten raffia om de jute knoop en maak een strik in de raffia. Knip de raffia op de gewenste lengte
af.

Tip:
Schrijf eventueel onderstaand recept op een klein schoolbordje o.i.d. en leg het bij bordje het
tafereel of bevestig het aan de krans.
Olijven met knoflook en rode peper
Benodigdheden:
Olijven in water
1-3 tenen knoflook
1 rode peper
olijfolie extra vierge
1 theelepel Italiaanse kruiden
Bereidingswijze:
Giet een flinke scheut olijfolie over de uitgelekte olijven. Meng met het gesnipperde pepertje,
fijngesneden knoflook en de kruiden. Laat een paar uur intrekken.
Eet smakelijk!
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