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 4 hiacintai švariais 
svogūnėliais

3 sedulos 
šakelės   

KAIP KOMPONUOTI
1 nukirpkite šoninius sedulos šakelių ūglius. nugenėtas šakeles sukarpykite į 
lygias dalis – pagaliukus, kurių kiekvienas būtų kiek ilgesnis už vazos plotį.

2 Padarykite rėmelius: ant lygaus paviršiaus sudėkite tris pagaliukus vieną 
šalia kito. Jei kuris jų labai plonas, vietoj vieno dėkite du. Patikrinkite, ar tarp 
pagaliukų vienodi tarpai. rėmeliai neturi būti platesni už vazą. Dabar 
suformuokite groteles: ant pirmųjų pagaliukų uždėkite kitus tris. Turite gauti 
keturis stačiakampius tarpelius. Pagaliukų susikirtimo vietas sutvirtinkite 
špagatu, suriškite mazgą (žr. žemiau kairėje).

3 Trečdalį vazos priberkite akmenukų, pripilkite iki viršaus vandens.

4 Ant vazos uždėkite rėmelius, į tarpelį įstatykite pirmąjį svogūnėlį. rėmelius 
pakoreguokite, kad svogūnėlis tvirtai laikytųsi. Taip įstatykite visus 
svogūnėlius.

Tokius sedulos šakelių rėmelius galima 
pritaikyti pagal hiacintų svogūnėlių dydį taip, 
kad jie neįkristų į vandenį, bet ir nenuvirstų 
(hiacintai ir amarilės – vienintelės pavasarinės 
gėlės, kurių svogūnėliai tinka pagal dydį tokiai 
kompozicijai). Ši svetainei ar vonios kambariui 
skirta kompozicija laikysis tris savaites, jei į vazą 
vis pripilsite vandens tiek, kad semtų gėlių 
šaknis.

Gėlės ir žaluma

KABANTYS SVOGŪNĖLIAI

ŠAKNYS VANDENYJE
Kad hiacintai išgyventų, vandenyje turi būti tik 
jų šaknys.

Kiti reikmenys

skaidraus stiklo kubo formos vaza 
(14 × 14 cm)

sekatorius
Špagatas
Juodi akmenukai arba žvyras

Galimi pakaitalai

Amarilės (vietoj hiacintų) ir 
bambukų stiebai (vietoj sedulų)

REGULIUOJAMI RĖMELIAI
surišę rėmelius susikirtimo vietose, pagaliukus kiek 
pastumdydami pritaikysite tarpelį svogūnėliui.
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 ryšelis 
ilgalapių 
švendrių

 7–9 papūginės 
tulpės

KAIP KOMPONUOTI
1 Į indą pripilkite 5–6 cm vandens ir įmeskite vandens sterilizavimo tabletę.

2 Žalumą padalykite į du mažesnius ryšelius maždaug po 10 stiebelių. Vieno 
ryšelio galus pamerkite į vandenį, o stiebelius išlenkite pagal vidines 
akvariumo sieneles taip, kad vidurinė stiebelių dalis būtų viršuje, o 
viršūnėlės – apačioje.

3 Pasukite akvariumą maždaug trečdaliu ir tą patį pakartokite su antru 
žalumos ryšeliu, tik į kitą pusę.

4 Patrumpinkite tulpių stiebus ir nuskinkite visus lapus, galinčius atsidurti 
vandenyje. Tulpės stiebą švelniai išlenkite ir atsargiai įkomponuokite 
akvariume. Jei atrodys, kad stiebas gali lūžti, gėlę apverskite žiedu į apačią ir 
švelniai, suėmę nykščiu ir smiliumi, paspaudinėkite nuo pat apačios iki žiedo. 
Tada išlenktą gėlę įkomponuokite tarp žalumos, kad žiedas būtų maždaug 
antrame akvariumo aukščio trečdalyje. Taip išlenkite visas tulpes. Daugiapusė 
kompozicija turi atrodyti laisva, žiedai išdėstyti tarsi atsitiktine tvarka.

Nuostabią kompoziciją vazoje sukursite vos iš keleto papūginių tulpių 
ilgais stiebais ir žalumos stiebelių. Lenktas stiklo paviršius atspindės 
šviesą ir kiek sušvelnins spalvas, tad kompozicija gražiai atrodys iš 
visų pusių. Papūgines tulpes pasirinkome dėl didelių žiedų 
ekstravagantiškai karpytais žiedlapiais, o ilgalapes švendres – dėl 
stiebelių lankstumo. Tačiau panašią kompoziciją galite sukurti ir iš 
kitų rūšių tulpių. Šia kompozicija galėsite papuošti vonios kambarį 
arba šiuolaikiško stiliaus pobūvio stalą. Tinkamai prižiūrima, ji 
išsilaikys apie savaitę (žr. p. 34–35).

Gėlės ir žaluma

TULPĖS AKVARIUME

Kiti reikmenys

25,5 cm aukščio akvariumas
Vandens sterilizavimo tabletė
Floristinės žirklės

Galimi pakaitalai

Kalijos arba dendrobių (vadinamųjų 
singapūro orchidėjų) šakelės (vietoj 
papūginių tulpių) ir bemerijos 
(vietoj ilgalapių švendrių)

PRAKTINIAI PATARIMAI

 Papūginių tulpių žiedų pagrindas dažnai būna smėlėtas. 
Kad akvariume vanduo liktų skaidrus, prieš komponuodami 
žiedus nuplaukite po tekančio vandens srove.

 Tulpės auga net nuskintos. Pamerktos į vandenį paauga 
2,5 cm per parą. Taigi komponuokite žiedus kiek žemiau.





 4 geltonos tulpės 
puodeliui

KAIP KOMPONUOTI 
1 Į kruopščiai išplautus puodelius pripilkite du trečdalius vandens.

2 Vienoje rankoje laisvai sukomponuokite keturias geltonas ir keturias 
oranžines tulpes. nuskinkite lapus nuo stiebo dalies, kuri bus vandenyje. 
stiebų galus pakirpkite tiek, kad žiedai liktų kyšoti virš puodelio briaunos.

3 Pamerkite gėles į puodelį ir pataisykite, kad žiedai kristų laisvai, natūraliai. 
Kadangi puodelių sienelės stačios, žiedus komponuoti nebus sunku. Turimas 
tulpes pamerkite į kitus du puodelius. Pripilkite vandens beveik iki pat 
puodelių briaunų.

Kartais didžiausią įspūdį palieka paprastos 
kompozicijos, tai priklauso nuo progos ar 
aplinkos. Šiomis laisvai puodeliuose 
pamerktomis tulpėmis galite papuošti 
kosmetinį stalelį, indaują ar svečio vietą prie 
stalo. Bus gražu, jei puodelius į eilę sudėliosite 
ant lentynos arba jais papuošite vaikų vakarėlio 
stalą. Rinkitės prie aplinkos derančių spalvų 

tulpes. Pakaks vos dviejų spalvų žiedų. Iš harmoningų ar viena kitą 
papildančių spalvų tulpių sukursite ryškesnę kompoziciją. Tinkamai 
prižiūrimos gėlės laikysis apie savaitę (žr. p. 34–35).

Gėlės

TULPĖS PUODELIUOSE

Kiti reikmenys

3 paprasti puodeliai stačiomis 
sienelėmis (10 × 7 cm) arba 
spalvoti ar nespalvoti indeliai, 
arbatos puodeliai

Floristinės žirklės

Galimi pakaitalai

Vėdrynai arba įvairūs narcizai

 4 oranžinės 
tulpės puodeliui

PRAKTINIAI PATARIMAI
 Bus gražu, jei kompoziciją sudarysite iš trijų puodelių 

su tulpėmis. Tačiau elkitės savo nuožiūra ir pasirinkite tiek 
puodelių, kiek labiausiai tiks vietoje, kurią ketinate papuošti.
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 samanos

 11 šviesiai 
rožinių 
didžiažiedžių 
rožių

 11 paraudusių 
rožinių bijūnų

KAIP KOMPONUOTI
1 stovo ašiai uždengti išmirkytą floristinės kempinės bloką supjaustykite 
gabaliukais, kurie tilptų tarp stovo aukštų. Kiekvieną gabaliuką perpjaukite 
išilgai ir suspauskite dalis drauge abipus ašies. Jei reikia, sutvirtinkite jas 
floristine juosta. Paslėpkite kempinę po samanomis ir apvyniokite vijoklinės 
gebenės šakelėmis (žr. apačioje).

2 Kiekvieną indelį žvakei pripilkite iki pusės vandens. Gėlių žiedus pakirpkite 
taip, kad pamerkti kyšotų virš indelio briaunos. Pasiruoškite tiek žiedų 
indeliuose, kad užpildytumėte visą stovą. nelyginis žiedų skaičius atrodo 
gražiau.

3 indelius su žiedais sudėkite į stovą atsitiktine tvarka. Dideli žiedai nebūtinai 
turi būti apačioje, o maži viršuje. Ši daugiapusė kompozicija gražiausiai 
atrodo sukomponuota kuo natūraliau.

Ši kompozicija atrodo tarsi cukruotas rožinis skanėstas ar triaukštis 
vestuvinis tortas. Ji žavingai papuoš popietinei arbatėlei, 
mergvakariui, gimtuvių šventei ar net krikštynoms serviruotą stalą, 
tereikia išsirinkti progai tinkamas gėles. Jei neturite tokio keksiukų 
stovo, tiks kelių aukštų stiklinis ar keraminis torto stovas. Jo ašį ar 
pagrindą reikia papuošti gebenės šakomis. Jei žiedų liks, pamerkite 
juos į nedideles vazeles ir papuoškite kiekvieno svečio vietą prie 
stalo. Prieš komponuojant tinkamai paruoštų (žr. p. 34–35) augalų 
kompozicija laikysis apie penkias dienas.

Gėlės ir žaluma

GĖLĖS KEKSIUKŲ TAURELĖSE

 2 dideli rožinės hortenzijos 
žiedynai, padalyti į 11 dalių

Kiti reikmenys

Keksiukų stovas
1 žvakės indelis žiedui  

(apie 33 indeliai)
1 floristinės kempinės blokas
Amatininko peilis
Floristinė juosta
smeigtukai
Floristinės žirklės

Galimi pakaitalai

Kvapieji pelėžirniai (vietoj bet kurių 
gėlių). Merkite po 3 žiedelius į 
kiekvieną indelį.

DEKORUOTAS STOVAS
Kelių aukštų stovo ašį paslėpėme 
po floristine kempine, uždengėme 
samanomis ir gebenės šakelėmis, 
taip sukurdami reljefišką žalią foną 
gėlių žiedams.

 4 vijoklinės 
gebenės šakelės
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10 ‘Blue Bee’ veislės 
pentinių 

 10 mėlynų 
hortenzijų 
žiedynų

 10 ‘Double Blue’ 
veislės pentinių

KAIP KOMPONUOTI
1 Pripilkite maždaug du trečdalius vazos vandens. Pentinių stiebus 
pakirpkite, kad būtų vienodo ilgio. sukomponuokite juos taip, kad natūraliai 
nusvirtų į šonus, o įvairių atspalvių žiedai būtų vienodai paskirstyti.

2 Pamerkite hortenzijas vazos priekyje ir kiek spustelėkite, kad liktų savo 
vietoje.

3 Jei reikia, pentinius pertvarkykite. Jie turi sudaryti gražią, subalansuotą 
formą. Pakirpkite sorų stiebus, kad būtų kiek trumpesni nei pentinių. 
Įsprauskite jas tarp hortenzijų ir pentinių, taip sukursite vientisą kompoziciją.

Tokiai pribloškiančios architektūriškos formos 
vienpusei puokštei reikia erdvės. Gerokai 
įspūdingiau ji atrodys, jei gėles komponuosite 
tokios pat spalvos vazoje. Hortenzijų žiedynų 
stiebeliai daug trumpesni nei rykštinių sorų ar 
pentinių, tad retsykiais patikrinkite, ar vazoje 
užtenka vandens. Ši vienpusė kompozicija 
vazoje įspūdingai atrodys pastatyta ant stalo 

vestibiulyje, minimalistiniu stiliumi dekoruotoje oranžerijoje ar 
kambaryje. Jei gėles tinkamai prižiūrėsite (žr. p. 34–35), puokštė 
džiugins bent savaitę.

PENTINIŲ IR  
HORTENZIJŲ MĖLIS

 15 rykštinių 
sorų

Gėlės ir žaluma

Kiti reikmenys

Mėlyna kūginė vaza (41 cm 
aukščio)

Floristinės žirklės

Galimi pakaitalai

raguoliai ar kurpelės (vietoj 
pentinių), stambiažiedės 
chrizantemos (vietoj hortenzijų), 
kupstinės šlubnės (vietoj 
rykštinių sorų)

VIZUALINIAI KONTRASTAI
Dominuojantį žiedų mėlį kiek 
paįvairina aukštų žalių smilgų 
kuokšteliai ir besidriekiantys lapai.
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FORMA  Aukštų šakų masiškumas primena plikas medžių šakas žiemą, o amarilės – 
Kalėdų eglutės žaisliukus.

ĮSPŪDIS  Didingai atrodanti beržo vyčių vėduoklė tarsi auga iš medžio kamieną 
primenančios urnos, o neįprastai dekoratyviai atrodančios amarilės džiugina akį.

SPALVA  Balti amarilių žiedai ir rudos šakelės padeda sukurti žiemišką atmosferą. 
nuvytusias gėles tiesiog pakeiskite šviežiomis.

Tokia amą gniaužianti kompozicija taps kiekvienos žiemos šventės dėmesio 
centru. Ją visai nesunku sukomponuoti: prireiks šį metų laiką taip gerai 
atspindinčių plikų beržo šakų. Jas patrumpinkite taip, kad atrodytų 
proporcingos urnos dydžiui, ir sukomponuokite vėduoklės formą. Amariles 
pakabinkite žiedais žemyn, perdūrę 0,64 mm storio viela stiebų galus. 
Kad gėlės nenuvystų, į tuščiavidurius jų stiebus pripilkite vandens.

ŽIEMINĖ FANTAZIJA




