
Smelten voor 
sneeuwklokjes
De bloei van de eerste sneeuwklokjes is voor veel tuiniers een 
magisch moment: de lente komt eraan. Ook in huis zorgen 
sneeuwklokjes voor een fris voorjaarsgevoel. Dek de tafel eens 
met vaasjes vol sneeuwklokjes en laat ze subtiel stralen in een 
krans. Of ga voor lekker stoer met een wolk met bungelende 
bolletjes; sneeuwklokjes als sneeuwvlokjes. 

Sneeuwklokjeswolk
Materialen:
• 3 tot 5 takken van de kronkelhazelaar
• Potje jasmijn
• Sneeuwklokjes met bolletjes
• Wikkeldraad op een houten klosje

Voor deze wolk maak je eerst een stevige basis van tak-
ken van de kronkelhazelaar. Hiervoor bind je de takken 
aan elkaar met stukjes wikkeldraad. Bij een ronde tafel 
maak je een wat rondere vorm, voor een lange tafel is 
een ovaalvorm mooier. Omwikkel de kluit van de jasmijn-
plant met mos tegen het uitdrogen en klem deze tussen 
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de takken. Vlecht de jasmijnranken tussen de hazelaars. 
Hang de wolk op aan een stevig haakje in het plafond. 
Draai vervolgens om het bolletje van elk sneeuwklokje 
een lusje van het ijzerdraad. Maak er een knoopje in en 
laat een lange draad over zodat je de bolletjes kunt vast-
knopen aan de wolk. 

Gebruik verschillende lengtes ijzerdraad voor 
een speels effect. Je hoeft de bolletjes geen 
water te geven. De bloem haalt voeding uit 
de bol zelf. 
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Doo 't zelf



Op de groene loper
Materialen:
• 1 doosje vlakmos
• Mix van transparante glaasjes
• Sneeuwklokjes in een pot om af te knippen of uit te graven
• Eventueel bloesemtakken, lentebloemen

Vlakmos vind je bij de bloemist of tuincentrum in doosjes. Het is dan 
al mooi in plakken gesneden. Dek de tafel met de plakken mos zodat 
een groene loper ontstaat. Wil je de tafel beschermen tegen vocht, 
leg er dan een stuk plastic onder dat je op maat knip zodat je het niet 
ziet. Vul de vaasjes met water en verdeel ze over het mostapijt. Druk 
de vaasjes iets aan zodat ze stevig staan. Verdeel de sneeuwklokjes 
en andere lentebloemen over de vaasjes. Besproei het mos af en toe, 
zodat het lang frisgroen blijft. 

Met waxinelichtjes tussen de vaasjes maak je deze groene 
loper extra feestelijk.

Sneeuwklokjesmedaillon
Materialen:
• Zelfdrogende witte klei (Das)
• Deegroller
• Een potje sneeuwklokjes die mooi open zijn
• Satéprikker
• Touw of lint

Een medaillon met de afdruk van een sneeuwklokje maak 
je heel eenvoudig zelf. Steek met een drink glas een 
rondje uit een uitgerold plak klei van circa 0,5 cm dik. 
Zorg er daarbij voor dat de ondergrond hard en schoon 
is. Prik met de stompe kant van de satéprikker een gaat-
je bovenin het medaillon. Draai de satéprikker een paar 
keer rond. Daarna leg je een sneeuwklokje op het kleita-
blet. Rol met een deegroller het sneeuwklokje in de klei. 
Zet daarbij geen kracht, anders vervormt de klei en plet 
je de bloem. Gelukt? Haal het sneeuwklokje voorzichtig 
uit de klei. Laat het medaillon 24 uur drogen. Daarna kun 
je hem ophangen met een lint of touwtje in het gaatje.  

Je kunt het sneeuwklokje enkele keren ge-
bruiken als je wilt. Maak dan vast een aantal 
medaillons klaar voor een afdruk. Leuk als 
label aan een (Kerst)cadeautje!

Kijk voor meer foto's op 
www.naober.nl/sneeuwklokjes

Kwekerij De Boschhoeve in Wolfheze viert op 10, 
11 en 12 februari het Sneeuwklokjesfeest. Er zijn 
dan kwekers aanwezig met een leuk sortiment 
sneeuwklokjes én je vind er allerlei hebbedingen 
op sneeuwklokjesgebied. www.deboschhoeve.nl

Sneeuwklokweetjes
• In de volksmond heten ze ‘vroegopjes’ 

maar de Latijnse naam Galanthus betekent 
letterlijk ‘melkbloem’

• Bij sneeuwklokjes ontwikkelen zich eerst 
de bloemen en daarna de blaadjes

• Er bestaat ook de sneeuwklokjesboom: 
Halesia carolina met bloemen die op 
sneeuwklokjes lijken

• Sneeuwklokjes verwilderen spontaan door 
broedbolletjes. Na de bloei geven ze ook 
zaad verpakt in ‘mierenbroodjes’. Mieren 
gaan met het zoete broodje aan de haal en 
helpen zo ook met de verspreiding 

• Een fi jngeknepen sneeuwklokje is 
glashelder; de luchtbelletjes in de 
bloemblaadjes refl ecteren het licht waardoor 
de bloem aan zijn witte kleur komt. 
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