
Maak je eigen 
blauwe regen

DIY

Wat heb je 
nodig?

In de Hortus en op veel andere plaatsen in de stad komt nu de 
blauwe regen in bloei. Deze klimplanten groeien langs regenpijpen, 

rekken of andere bomen omhoog, naar het licht toe. Ze hangen vol 
trossen lila bloemen die heerlijk geuren. 

Stap 1: Teken met behulp van je liniaal 8 of 
meer vierkantjes in verschillende maten. 

Stap 2: Knip je vierkantjes netjes uit.

Stap 3: Pak een vierkantje en vouw deze 
drie keer door de helft dubbel tot je een 

driehoek hebt.
 

Stap 4: Knip de bovenkant van je driekhoek 
eraf in een half rondje. 

Stap 5: Vouw je blaadje helemaal open. 
Als je het goed hebt gedaan heb je nu 
een bloemetje. Doe hetzelfde voor al je 

vierkantjes. 

Paars papier

Liniaal

Schaar

Rietjes

Groen touw

Lijm

Aan de slag!



Maak je eigen blauwe regen!

Stap 6: Knip een paar bloemblaadjes weg uit je bloem. Hoe meer 
blaadjes je wegknipt, hoe dichter het bloemetje wordt. 

Stap 7: Smeer een beetje lijm op een van de bloemblaadjes en 
plak je bloem dicht. Doe dit voor al je bloemen.

Stap 8: Knip met je schaar een klein puntje van je bloemen af. 
Door dit gat gaat straks je touw. 

Stap 9: Knip je rietje in kleine stukjes van ongeveer een 
centimeter lang.

Stap 10: Zet je bloem in elkaar! Maak een knoopje in de 
onderkant van het touw zodat je bloemblaadjes er niet afvallen. 
Begin met met het kleinste bloemblaadje onderop. Stop tussen 

elk bloemblaadje een stukje van je rietje. Ga zo door tot je 
bloemblaadjes op zijn. 

Stap 11: Knoop een lus aan het eind evan je touwtje en je bent 
klaar!

TIP: 
Maak zo veel mogelijk 
verschillende blaadjes 

voor een mooie,  
volle bloem!



TIP:
Trots op je kunstwerk? Deel je DIY dan op 
Instagram en tag ons met @hortusamsterdam!


