
 

 

 

 

 

Stappenplan mozaïek maken 
 

  
 Voorbereiding 
 

– Bepaal hoeveel personen er mee willen doen met het maken van een prikstuk. 
Gemiddeld genomen is er 1 bordprikker en 5 voorpikkers (incl. ritsen) gedurende 12 
uur bezig met 1 m2 prikwerk van een gemiddelde moeilijkheidsgraad. 

– Regel een locatie waar je kunt prikken. De plek moet genoeg ruimte hebben voor 
de voorpikkers, de bordprikkers, een plek waar de kratten met ongespelde en 
gespelde bloemen kunnen staan en een (geïmproviseerd) keukentje. 

– Maak een ontwerp van je idee. Er zijn computerprogramma's die een hoge kwaliteit 
foto om kunnen zetten in kleurgroepen. Voor het maken van een gezicht bepaal je 
in hoeveel kleuren je wilt werken. Bedenk wel hoe meer kleuren, hoe moeilijker. Er 
zijn hele mooie licht naar donker voorbeelden te vinden op de foto's van de website 
van de Bloemendagenlimmen.nl. Denk bij het ontwerpen aan mooie kleurcontrasten 
bij tekstborden (achtergrond versus de letter). Geel en rood zijn kleine bloemen 
gebruik deze zo min mogelijk. Denk ook aan eventueel strooiwerk. Let op dat je zo 
weinig mogelijk (niks zeggende) achtergrond gebruikt, dit is echt zonde van je tijd. 

– Bestel je bloemen via de website. Van kleine bloemen heb je meer curvers nodig 
dan grote bloemen. Houd ook rekening met slechte kwaliteit. Om ervoor te zorgen 
dat je bestelling voor 100% uitgeleverd wordt, zorg je ervoor dat het door jou totaal 
aantal bestelde curvers ook met je prikploeg van het land gehaald wordt. Reken 
ongeveer op 4 curvers per m2, dit is afhankelijk van de grootte van je bloemen. 

– Bedenk uit hoeveel delen het prikstuk kan bestaan. Je kunt het zo klein en 
handzaam maken, zodat je elke avond, een deel dat af is, in de koelcel kan leggen 
zodra je nieuwe hyacinten gaat halen. Zorg altijd dat de delen die in elkaar moeten 
vallen uit dezelfde zaagsnede komt. 
De koelcel is vanaf het openstellen op zondag ook open op de maandag t/m 
donderdagavond en soms op de vrijdagavond. De actuele tijden worden 
gepubliceerd via de mail of via de What’s app groep. 

– Knip de tekening uit en zaag deze uit het plaatmateriaal. De platen tempex plak je 
erop met montagekit (let op dat de montagekit hecht op tempex). Draai de platen 
voorzichtig om en boor er handvaten op, deze zijn voor het verplaatsen als het deel 
volgeprikt is en voor het bevestiging bij de opbouw. Plaats ook houten pootjes 
onder elke deel. 12 uur later kun je met een piepschuimsnijder of zaag het 
overhangende piepschuim wegsnijden. Prik vervolgens met spelden de tekening 
vast aan het tempex. 

– Denk ook na over het volgende: Wil je muziek bij het prikstuk? Een bouwlamp op 
het prikstuk laten schijnen? Een schutting achter het prikstuk? 

– Laat je ontwerp eventueel beoordelen/bekijken door een ervaren prikploeg. 

 
 



De prikweek 
 

– Hang een voorbeeld van een voorgespelde hyacintennagel op, zodat de 
voorpikkers niet de mist in kunnen gaan. Vertel dat er soms ook 3 op een speld 
mogen. 40% van de speld moet vrij zijn om in het tempex gestoken te worden. 

– Je kunt het prikstuk neerleggen of staand volprikken. Er kunnen meerdere 
bordprikkers tegelijk aan een deel werken. Dit is allemaal naar voorkeur. 

– Zorg dat de voorpikkers niet te veel voorwerken, voorkom dat er een kleur teveel 
geprikt wordt. Een klein steeltje aan het kontje van de hyacintennagel? Geen 
probleem. 

– Zorg dat de voorpikkers alleen de mooie hyacintennagels gebruiken, relatief kleine 
bloempjes zijn voor de groene bak. 

– Als je een vlak/letter ingestoken hebt kun je met een schaar de overhangende 
blaadjes wegknippen, zodat er een strakke lijn ontstaat. Vervolgens prik je er een 
andere kleur tegenaan. 

– Als je totale vlak gevuld is kun je dit bijknippen met een schaar. Er is een hoop te 
corrigeren op deze manier. Je kunt de schaar tussen de bloemen zetten en recht 
duwen. Soms moet je zelf een voorgestoken hyacint bijsteken (bijproppen). 

– Zorg bij het inprikken van ogen dat de witte licht twinkeling in de ogen goed 
zichtbaar is. 

 
 
 
De opbouw 
 

– Houd bij de locatie van de plek rekening met de achtergrond. Is er een natuurlijke 
beschutting aanwezig? Het prikstuk lijkt minder groot als de ruimte erachter groot 
en wijds is. 

– Is het prikstuk goed te zien voor de bezoekers? Een plek waarbij de fietser een 
behoorlijke aanrijtijd heeft is ideaal. Kijk eens of er geen boom in de weg staat als je 
aan komt fietsen. 

– Vraag omwonende geen voertuigen in de aanrijroute te plaatsen. 

– De bouwconstructie kun je eventueel al op donderdag plaatsen, zodat je 
tegenslagen bij de opbouw kunt ondervangen. 

– Zorg dat de bouwconstructie zo vast staat dat het tegen een windstoot kan. 

– Zorg voor een plek in de zon waar je zaterdag en zondag met je prikploeg kan 
genieten van het resultaat en de bezoekers!  

 

 

 

 

 

 

 



Benodigdheden 

 
– Plaatmateriaal 

 
– Tempex 2cm dik 

 
– Montagekit (teveel mag weer terug naar de bouwmarkt) 

 
– Handvaten (kun je elk jaar hergebruiken) 

 
– Schroeven (diverse lengtes) 

 
– Houten palen/steigerpijpen (waar het prikstuk aan komt de hangen) 

 
– Curvers/kratten/bakken (waar de bloemen in gestort kunnen worden bij het 

ophalen) 
 

– Vuilniszakken (waar de bloemen in gestort kunnen worden bij het ophalen) 
 

– Boodschappen voor een natje en een droogje 
 

– Spelden ± 2 doosjes per m2 (te koop bij Stuifbergen aan de Kerkweg)  
 

– Hyacintennagels (± 4 curvers per m2, afhankelijk van de grootte van de bloemen) 
 

– 30 lege bakjes voor de voorgespelde hyacinten (ijsbakjes, yoghurtemmers) 
 

– Vuilnisemmers voor de hyacintenstelen 
 

– Schoteltjes voor de taart die de Stichting in de loop van de week langs komt 
brengen ;-) 


