
Аранжирање сувог цвећа 



Аранжмани од сувог цвећа улепшавају 

наше куће, пословне просторе, излоге 

итд. Предности ових аранжмана: 

дуготрајнији су, није им потребна никаква 

нега, вазе нису напуњене водом и нема 

опадања латица. Суво цвеће можемо 

купити у цвећарама, а можемо га и сами 

убрати и осушити. 



Брање биљака 
Биљке увек  беремо по сувом времену. 

Можемо их брати у врту, шуми, ливади 

или крај пута. Поред биљака можемо да 

беремо и лишће лепих боја, траве, гране 

интересантних облика, разне плодове 

(житарице, бобице, шишарке, чауре, 

махуне), итд. Пошто су биљке убране са 

њиховим сушењем треба почети одмах, 

пре него што почну да вену.  

 



Сушење биљке     
Сврха сушења је потпуно 

уклањање влаге из 

биљке.  

Ваздушно сушење 
Ово је најлакши начин сушења цвећа и траве. 

Довољно је да имамо погодно место где ћемо 

да окачимо биљке за сушење. Биљке не 

смемо да ставимо на директно сунце, јер ће 

променити боју. Цветне дршке треба буду 

различите дужине да би ваздух слободно 

струјао између њих. Уклонити све листове, јер 

задржавају влагу и успоравају процес 

сушења. Биљке које сушимо треба да вежемо 

у букете. Повезане букете окачимо са 

цветовима на доле. Време сушења је за сваку 

биљку различито. 



Сушење водом    
Цветне стабљике се ставе у суд који је напуњен водом до 

 висине од 2 cm, и тако оставе извесно време док се не  

осуше. 

Сушење хемијским средствима 

За сушење биљака користимо различита хемијска 

средства. То су супстанце које имају велику моћ 

упијања влаге. Најчешће се употребљавају 

кристали боракса, стипса, силиконски желатин  

(силициа гел), песак, кукурузно брашно итд. Биљку 

учврстимо жицом. Дно посуде покријемо одабраним 

хемијским средством,па затим пажљиво положимо 

цвеће у посуду. Сипамо још сретства преко цвета.  

Сушење траје неколико дана. Када су 

цветови потпуно суви ваде се из посуде. 



За аранжирање сувог цвећа потребна 

нам је: 
-посуда 

-сунђер 

-суво цвеће 

Као посуду за аранжирање 

сувог цвећа можемо 

користити разне саксије, 

пањеве, држаче од прућа, 

корпе, дашчице итд. 

Сунђер за суво цвеће 

Сунђер 

причврстимо за 

посуду 

(залепимо, 

вежемо жицом 

или конопцем). 



Суво цвеће 

Када правимо аранжман, поред 
сувог цвећа можемо ставити 
интересантне гранчице, листове, 
бобице, траве, шишарке, житарице 
и разне друге плодове природе. 



Цветове можемо и сами 

да направимо од 

семенки, кукурузне 

комушине, шишарки, 

чичка и разних других 
плодова. 



Ево и неких готових аранжмана од сувог цвећа.  



Питања за проверу знања 

1. На које начине можемо да 

сушимо цвеће? 

2. Шта нам је потребно за 

израду сувог аранжмана? 

 


