Aspergebomen van balsahout
Anders dan de naam doet vermoeden gaat het
hier niet om een exotisch soort bomen waaraan
asperges groeien maar slaat de naam voornamelijk op de twee belangrijkste materialen voor
het vervaardigen van een dennenboom van een
redelijk formaat.

De stam wordt gemaakt van rond balsahout. In
schaal 0 (0n30) kan gebruik gemaakt worden
van diameters van 12, 15 en 20mm. Een lengte
van 30 tot 45 cm is goed voor bomen van 15 tot
22 meter. Dat is niets bijzonders voor een dennenboom.

De ingrediënten:
• Balsahout (rond 10 tot 20mm)
• Een takje kunst-asparagus
• Hobbylijm
• Spuitlijm
• Strooimateriaal
• Bruine verf (acryl)
• Bloembindersdraad

De hulpmiddelen
• Fijne koperborstel
• Hobbymes
• Zaagje
• Tangetje
• Handboortje ca. 2mm
• Pincet
• Kwast
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Om te beginnen worden de ronde stukken balsahout met een koperen borstel bewerkt om de
stam van de juiste structuur te voorzien.
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Voor de takken wordt gebruik gemaakt van een
kunst Asparagus Plumosus tak die met een tangetje in stukken van verschillende afmetingen
wordt geknipt
Nadat de stam op de gewenste lengte is afgezaagd wordt de stam aan 1 uiteinde puntig gemaakt met een mes. Een lengte van 7 tot 10 cm
is voldoende.

De gaten voor de takken kunnen met een handboortje van 1,5 a 2mm of een klein fretje aangebracht worden. Het gat kan het beste iets
naar beneden gericht zijn zodat de takken later
af komen te hangen.
Hierbij wordt de onderste stuk (ca ⅓ deel) vrij
gelaten.

Aan het uiteinde van het takje komt een druppeltje hobbylijm waarna de tak in de stam gestoken kan worden. Hobbylijm heeft de voorkeur
boven houtlijm omdat deze sneller droogt.
De stam wordt met met water verdunde bruine
verf op kleur gebracht.
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Tijdens het aanbrengen van de takken is het
handig om de stam met een cocktailprikker
o.i.d. in een stuk schuim te steken.
De takken worden van onderen naar boven zodanig aangebracht dat ze niet recht boven elkaar komen te zitten.
De takken worden verder naar de top toe geleidelijk aan steeds iets kleiner. Hier tussendoor
kunnen best wel een paar korte takken geplaatst worden.
Ga hiermee door tot voorbij de helft van de
stam. Daarna is de top aan de beurt.

Breng een redelijke hoeveelheid lijm aan op de
top van de stam. Hete smeltlijm kan hiervoor
ook heel handig zijn.
Plaats in de lijm een paar kleine en losse takjes
zodanig dat een topje ontstaan en het einde van
de stam niet meer zichtbaar is.
Als de takjes in de top vast zitten kan er vanaf
de top naar beneden toe gewerkt worden met
het aanbrengen van de takken.
Ga hiermee door tot de stam volledig aangekleed is.
De verdeling van takken hoeft niet exact symmetrisch te zijn.
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De stam met aspergetakken ziet er nu nog wel
wat synthetisch uit.

gemengd met een beetje bruin. Hierdoor ontstaat een natuurlijkere kleuring van een dennenboom met verschillende tinten groen en
bruin.

Voor de duidelijkheid nog even de verhoudingen.

Bij het strooien en spuiten mag ook de onderkant van de takken niet vergeten worden ook al
kan het hier wel een beetje minder.

De takken worden nu van alle kanten ingespoten met spuitlijm die geen draden trekt.

Als kers op de taart worden in het onderste deel
van de stam nog van een paar bruin gekleurde
ijzerdraadjes en kleine takjes gestoken. Hiervoor kan b.v. bloembindersdraad van 0,4mm
gebruikt worden.

Daarna wordt de boom bestrooid met Woodland
strooimateriaal (turf) in een dennengroene kleur
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Het maken van de eerste boom zal waarschijnlijk wat meer tijd kosten maar met een klein
beetje ervaring is een boom in goed uur te maken.
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