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Magie met planten

Hopkussen tegen slapeloosheid

Voor een kussen van 32 x 23 cm:
• 4 handen gedroogde hopbloemen
• 4 handen gedroogde lavendelbloemen
Als je de bloemen zelf wilt drogen, hang ze dan twee weken in 
bundels op de kop in een goed geventileerde ruimte buiten het 
bereik van de zon. Je kunt ze ook in de oven drogen: 30 minuten 
op ongeveer 100 graden Celsius
Doe de gedroogde bloemen in een sloop van 32x 23 en sluit die af. 
Leeg het kussen naast of onder je hoofd als je gaat slapen. 

Gel tegen puistjes

• 10 bloemen met steel en blaadjes van de gera-
nium soort Pelargonium 'Graveolens'

• 8 bloemen van de goudsbloem (calendula of-
ficinalis)

• 20 lavendel bloemen
• 200 ml water
• 1 zakje plantaardige gelatine
• 5 theelepels wodka
• 20 druppels tea tree olie (te koop bij Kruidvat 

of De Tuinen)

1. Hak de bloemen, stelen en blaajes van de geranium in grove stukken en doe ze met de bloemen 
van goudsbloem en lavendel in grote glazen kom. 
2. Breng het water aan de kook en giet het over de bloemen. Laat ongeveer tien minuten staan, zodat 
het water de tijd krijgt de kleur van de bloemen aan te nemen. Doe het water met de planten in een 
blender en maak het fijn. Zeef het mengsel met een doek in een schone kom. 
3. Los in een andere kom de gelatine op in twee eetlepels koud water. Voeg daarna al roerend de 
bloemenoplossing toe. Voorkom klontjes. Daarna de wodkan en de tea tree oil erbij en roeren tot 
een gel ontstaat. 

Smeer twee keer per dag de gel op de puistjes, eventueel vaker. Het duurt een tijdje voor het gaat 
werken.

De gel kan ongeveer 6 weken in de koelkast bewaard worden.  
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