זרי פרחים

עיצוב שולחן
ליאת נחמני

פיקניק
מעוצב

כהלכתו

איך מתחילים?
נעצב את השולחן בצבעי הדגל:
כחול-לבן עם נגיעות כסף .למי
שעורך את השולחן בטבע ,כדי
להשתלב צבעי הסביבה נשתף גם
את צבעי החום-מוקה .בהתאם
לכך נבחר צלחות מתכלות במראה
עץ טבעי ,רפיה כחובק מפיות
ואצטרובלים כחלק ממרכז השולחן.

מי אמר שאי אפשר לעצב
שולחן בלב הטבע?
גם בתנאי שטח ,עם קצת מחשבה
מראש  -לא רק שהשולחן
ייראה נהדר אלא גם יעסיק את
הקטנים שבחבורה .אז השנה,
בזמן שהגברים מנפנפים ,הילדים
אוספים אצטרובלים וצובעים אותם
בגואש כחול .ורגע לפני שאתם
זורקים את קופסאות השימורים
 -חכו ,גם להן יהיה שימוש.

נשזור זר פרחים חי בצבעי כחול,
לבן וצהוב ,כשהצהוב בתפקיד של
הוספת צבע ועליזות לזר.
מכיוון שנדיר להשיג פרחים בצבע
כחול ,ישנן שתי אופציות .האחת
היא לתת לפרחים לשתות מים עם
צבע מאכל כחול .בפרחים מסוימים,
כמו ורדים ולוזיאנטוס ,הטריק עובד
ובתוך כמה ימים הם יקבלו גוון
כחלחל.
במקרה שאין זמן לתהליך ההשקיה,
צובעים את עלי הכותרת במכחול או
מוסיפים לזר סרטים כחולים.
לוקחים חוט ברזל ויוצרים בסופו
לולאה .קושרים קשר פפיון בתוך
הלולאה.
משלבים את חוט הברזל עם הסרט
בזר אחד מהפרחים.

כלי לזר
מרוקנים את קופסאות הפח של
השימורים ונותנים לילדים לצבוע
עליהן פסים כחול-לבן.
על מנת להקל על הצעירים
שבחבורה אפשר להדביק פסים של
סלוטייפ ,וכך הם יכולים לצבוע את
כל הכלי בצבע כחול .לאחר הייבוש
מוציאים את הדבק וחושפים פסים
כסופים.
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אצטרובלים
הילדים אוספים אצטרובלים וצובעים אותם בכחול ,בכסף ובלבן.
למי שחוגגים בטבע אפשר גם להשאיר חלק בחום ,ובמקום ואזות מזכוכית להניח
ענפים עם אצטרובלים שמוצאים בשטח.

נרות
למי שחוגג בבית ומעוניין לעטר את השולחן בתאורת נרות,
אפשרות אחת היא לעטוף את כוס הנר בסרטים כחולים ולבנים.
אפשרות נוספת היא להניח בכוס הנר אורז צבוע בכחול.

לצביעת האורז דרושים כוס אורז ,חצי כפית חומץ או אלכוהול ומעט צבע מאכל.
מניחים את כל החומרים בכלי ,סוגרים ומערבבים היטב עד שהאורז מקבל גוון כחול.
גם בתהליך זה הילדים ייקחו חלק ומאוד ייהנו.
אפשר ליצור שכבות של אורז כחול ,אורז לבן )לא צבוע( ושוב שכבה של אורז כחול ומעליה להניח נרון.
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