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De
oplossing
staat
achter in
het boek

Zoek
de verschillen
De tekeningen lijken sprekend op elkaar,
maar toch zitten er zeven verschillen
tussen de bovenste en de onderste tekening.
Kun jij ze vinden?

Flowerpower

Ik kan geen genoeg krijgen van bloemen
en heb ze het liefst overal om me heen!
Jij toch ook? Maak je eigen Japanse waaier,
bloemenparfums of overheerlijke
flowerpowercupcakes.

FLowerpower
cupcakes

Zo maak je het:

Botercrème

Mix de boter in een kom.
Zeef de poedersuiker erbij
en voeg het citroensap toe.
3 Mix 4-5 minuten goed
en het is klaar voor gebruik.
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Van cupcakes wordt iedereen happy en al helemaal van deze
flowerpowercupcakes in alle kleuren van de regenboog.

Zo versier je het:

Fondantbloemen

Zo maak je het:

De cupcakes

Dit heb je nodig
voor 12 cupcakes
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Cupcakes
• 125 gram boter in blokjes
• 125 gram fijne
kristalsuiker
• 2 eieren
• 125 gram zelfrijzend
bakmeel
• 2 eetlepels melk
• cupcakebakvorm
• 12 papieren cupcakevormpjes
Botercrème
• 125 gram boter op
kamertemperatuur
• 250 gram poedersuiker
• 1 theelepel citroensap
Fondantbloemen
• 100 gram rolfondant in
verschillende kleuren:
licht- en donkerroze,
blauw, geel, oranje
• suikerpareltjes
• modelleerstokje met
ronde punt
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Verwarm de oven voor op 180˚ C. Plaats de papieren
vormpjes in de cupcakevorm.
Doe de boter in een mengkom en klop met een mixer
op middelhoge snelheid glad. Voeg de suiker beetje bij
beetje toe tot je een licht en romig beslag hebt.
Mix de eieren er één voor één doorheen en ga door
tot de eieren volledig zijn opgenomen.
Mix het bakmeel voorzichtig door het beslag. Voeg als
laatste de melk toe en mix nog 1 minuut tot een
luchtige en gladde massa.
Schep het beslag in de papieren vormpjes, vul ze tot
⅔, omdat het beslag nog gaat rijzen.
Bak de cupcakes ± 20-25 minuten, tot de cupcakes
goudbruin zijn en stevig aanvoelen. Of prik er in met
een satéprikker. Als de satéprikker er schoon uitkomt
zijn de cupcakes gaar. Laat de cupcakes 5 minuten
afkoelen. Haal ze uit de bakvorm en laat ze verder
afkoelen op een taartrooster.
Maak de botercrème (zie beschrijving op pag. 11)
en de fondantbloemen terwijl de cupcakes in de
oven staan.
Zet de bloemen, als de cupcakes helemaal zijn
afgekoeld, met botercrème vast als een mooi boeket.
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Flowerpower

Klein
bloempje
1 Rol een balletje en plet
dat tot een cirkel van ± 3 tot
4 centimeter.

Tip

Voor de bloemen kun
je ook marsepein
gebruiken in plaats
van fondant.

2 Knip de cirkel in en
boetseer er blaadjes van.
3 Duw het modelleerstokje
met de ronde punt in het
blaadje en zet een pareltje
in het midden.

Roosje

1 Rol van de
fondant zeven
balletjes van
groot naar klein
(grootste maat
knikker).

2 Leg ieder
balletje tussen
twee stukken
plasticfolie en
plet ze met
je duim tot
een rondje.
Dit worden de
bloemblaadjes.
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3 Neem een bloemblaadje en rol dit op om
een bloemknop te vormen.
Wikkel een tweede
blaadje om de knop en
knijp hem onderaan vast.
Blijf hiermee doorgaan,
en zorg voor een mooie
overlap van de blaadjes.

Flowerpower

4 Vouw de
blaadjes voorzichtig
een beetje open.
Maak op deze manier
nog meer rozen in
verschillende kleuren.

Zo teken je:

Een zonnebloem
Een stralende zonnebloem in 3 stappen.

1 Teken een rondje
met een ruitpatroon.

2 Teken daaraan
vast rondom grote
bladeren.

3 Teken tussen
de grote bladeren kleine,
halve bladeren.

Zo teken je:

Blauwe druifjes

Blauwe druifjes staan overal leuk, zo teken je ze.

1 Teken een
vierkantje met een liggend
rechthoekje erop.

2 Trek staande
lijntjes in verschillende
hoogtes.

t ip

Je kunt natuurlijk
alle bloemen die
je kunt verzinnen
tekenen op
de steeltjes!
Leef je uit.
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Flowerpower
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Flowerpower

3 Teken op de
bovenkant van de lijntjes
allemaal kleine rondjes,
van groot naar klein.

Zo maak je het:

t ip

Je kunt in plaats van
letters stempelen ook een
leuke foto of tekening op
het dekseltje plakken.

Wat heb je nodig
• lege jampotjes
met deksel
• potgrond
• kleine papieren zakjes
of envelopjes
• bloemzaadjes
• letterstempels
• watervaste stempelinkt
• etiketjes
• lintjes
• glitters

1

Stempel een tekst op de
deksel van het potje. Je kunt
bijvoorbeeld kiezen voor een
boodschap of de naam van
je vriendin.

2

Vul het potje voor driekwart met aarde.

3

Vul de zakjes of envelopjes met bloemzaadjes. Je kunt kiezen voor zaadjes van
dezelfde bloem of een leuke mix van
verschillende bloemen.

4

Plak een (zelfgemaakt) etiketje op het zakje en schrijf
de naam van de bloem(zaadjes) erop. Maak een gaatje
met een perforator, rijg daar een lintje door en knoop
dit om de bovenkant van het potje. Versier deksel en
potje ten slotte met glitters.

Flowerpower
in een potje

Een bosje bloemen geven is altijd goed, maar een potje
aarde waar mooie bloemen uit gaan komen is veel verrassender
en blijft veel langer staan. Je kunt de potjes helemaal in je eigen
style versieren. Zo zal je BFF ook vaker aan je denken!
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Flowerpower

Zo teken je:

Een bloemenetiket

1 Teken een
huisje op zijn kant.

2

Vul de zijkant op
met bloemetjes.
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Flowerpower

3 Teken een extra
lijntje en een gaatje.

