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Mielőtt végleg beköszönt a tél,
és még szívesen tartózkodunk
a szabadban, élvezzük a szép
őszi napsütést és a természet
színkavalkádját! A lehullott levelek összetakarítása és a kert
téliesítése jó alkalom lehet egy
kis kerti falatozásra – netán
gesztenyesütögetésre.

„
Osz
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Gesztenyesütő

Ezzel az egyszerű sütővel nemcsak meleget varázsolhatunk a
teraszra, hanem egy kimondottan a célnak megfelelő betéttel
még gesztenyét is süthetünk,
amely igazán finom, késő őszi
csemege!
„Szélharang”

Így készül: néhány szép, színes, préselt levelet fűzzünk fel
gesztenyékkel és makkokkal
együtt hosszú zsinegekre. Egymástól egyforma távolságra
akasszuk fel egy erős faágra.
A végeredmény: egy gyönyörű
és természetes őszi dísz, melyben akár a házon kívül, akár a
lakásunkban is gyönyörködhetünk. Célszerű, ha az egyes
szálak végeire (súlyként) egyegy gesztenyét fűzünk, ezzel
szépen kifeszülnek a színes
füzérek.
Szalvétagyűrű

A hortenziavirágokból és mini
csipkebogyókból készült szalvétagyűrű nagyon aktuális. Mi
is gyorsan összeállíthatjuk, ha
egy drótból gyűrűt hajlítunk,
és a terményeket egyszerűen
ráerősítjük.

a kertben

Íme néhány (gazdaságos és környezetbarát) ötlet, tipp, amelyek segítségével még szebbé varázsolhatjuk
a napsütéses őszi hétvégéket – a
szabadban, a ház körül.
Kerti lámpás

Valódi különlegességnek számít,
és magunk is könnyedén elkészíthetjük
ezt a lámpástartót. Nem kell hozzá más,
csak három hosszú (és erős) faág. A fel-

ső végeit egy
szizálszalaggal
kössük össze, majd
stabilan állítsuk fel az
elkészített „háromlábút”.
Középre kötéllel lógassuk le a
mécsest, majd díszítsük például egy
kicsi csipkebogyócsokorral. A lámpásban
a gyertyát vadgesztenyével, vagy kavicsokkal támaszthatjuk és díszíthetjük.

Útravaló
– vendégeknek

Őszi koszorú

Szép koszorúkat nemcsak a karácsonyi asztalra készíthetünk!
Nézzünk csak körül, ősszel mennyi minden szolgálhat alapanyagként! Ezen a koszorún látható dísztökök most szó szerint
rászolgáltak a nevükre! Hortenziákkal, bogyós gyümölcsökkel és
levelekkel együtt dróttal erősítsük őket a koszorúalapra. (Ilyen
és ehhez hasonló koszorúalapokat virágüzletekben és piacokon
viszonylag olcsón vásárolhatunk.)

Késő nyári, illetve őszi gyümölcsökből készített lekvárunkat,
szörpünket akár ajándékként
is adhatjuk vendégeinknek egy
jól sikerült kerti összejövetel
emlékeként. Az ajándék nemcsak belül, hanem kívül is kellemes
és stílusos meglepetés lehet, ha az üvegek tetejére szőlőleveleket
erősítünk színes szizálszálakkal. Ha van kedvünk, házi címkét is
ragaszthatunk az üvegre, vagy szizálszalagra erősített (felfűzött)
kísérőn rögzíthetünk néhány kedves gondolatot, vagy egysze
rűen csak az üveg tartalmát…

Asztalvilágítás

Különleges és hangulatos
kerti világításról az asztal felett is gondoskodhatunk.
Az asztali „csillár” szerepét
most szintén faágra akasztott mécsestartók kapták. Az
apró viharlámpásokat dróttal
rögzítsük egy masszív faágra,
amelyet kötéllel az asztal feletti fára erősíthetünk.
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