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Ceropegia 
Woodii, 

Chinese lantaarn

Niet te veel water geven, dit is een 
vetplantje! Je kunt haar knippen als 

ze te lang wordt en eventueel de 
afgeknipte stukken stekken of terug-

planten voor een voller plantje.

Op een plek waar 2 blaadjes 
zitten kunnen wortels groeien. 

Zoek zo’n plek en knip hem 
daar en 10 cm verder af, ver-

wijder de onderste blaadjes. Je 
kunt ook de knolletjes van de 

plant af halen en zaaien.

Haworthia fasci-
ata (Zebraplant)

Op een lichte plek zonder direct 
zonlicht zetten en niet teveel water 
geven. In de zomer 2x per maand en 

in de winter 1x per maand.

Deze plant krijgt jonkies aan de 
voet die je kunt stekken op het 
moment dat ze de helft van de 

grootte van de moederplant 
hebben.

Sansevieria Lau-
rentii 

(vrouwentongen)

1x per maand water geven is zat, 
hooguit in de zomer een keertje 

extra. Verder heeft de plant weinig 
aandacht nodig.

Je kunt hem scheuren of een 
bladstek maken. Snijd een stuk 

van het blad af en plant hem 
weer in de grond.

Ficus Elastica 
(rubberboom)

Niet teveel water geven, laat hem 
goed opdrogen. Kan best wat scha-
duw hebben, geen volle zon in ieder 

geval! Niet te vaak verplaatsen.

Maak een kopstek: knip het 
topje van de plant en verwijder 
evt de onderste bladeren tot je 
er één of twee over hebt. Dep 

de steel schoon, pas op dit sap 
is irriterend voor je huid.

Chlorophytum co-
mosum (graslelie)

2x p. w. water geven, in indirect zon-
licht zetten. Worden de sprieten wit, 
iets meer schaduw geven, worden ze 

te groen, iets meer licht.

Geef haar de ruimte dan gaat 
ze na verloop van tijd uitlopers 
maken met babyplantjes eraan, 
die je zo af kunt knippen en in 

een pot zet.

Pilea 
Peperomoides 
(pannekoeken-

plant)

De pannekoekenplant wil ongeveer 1x 
per week water en houdt van indirect 

licht.

Jonkies onderaan de plant 
overpotten.

Aloe vera weinig (1x p.m.) water geven en op 
een zonnig plekje zetten.

Jonkies onderaan de plant 
overpotten op droge aarde, bij 

voorkeur cactusgrond.

Begonia Maculata 
(stippenbegonia)

Licht maar niet in de zon. Nat, maar 
geen bladeren sproeien.

Stengelstek/o ogstek. Knip een 
tak onder een dikke bobbel 

af en laat er 1 blad aan zitten. 
Steek deze in de grond en houd 
de grond vochtig. Heb geduld.

Tradescantia 
(vaderplant)

Houd de aarde vochtig. Zet haar in de 
halfschaduw en knip haar zo nodig 
bij. Als ze het naar haar zin heeft 

groeit ze snel.

Stengelstek. knip een stuk van 
10 cm af, verwijder de onderste 

blaadjes en laat de bovenste 
zitten.

Senecio 
Rowleyanus 

(erwtenplant)

Zet het plantje in een terracotta 
potje op een schoteltje zodat je haar 
regelmatig (2x per week) van onderaf 
water kunt geven op het schoteltje 
en de aarde snel weer droog wordt

Knip 5 cm van een streng met 
erwtjes eraan af. Verwijder de 

onderste erwtjes en zet het kale 
stukje in de grond.

Spathiphyllum 
(lepelplant)

Licht maar niet in de zon zetten. Als 
je haar te donker hebt staan worden 
haar bloemen groen en kun je haar 

beter verplaatsen. Regelmatig en veel 
water geven.

Scheur de jonkies, bij voorkeur 
in het voorjaar, voorzichtig los 

van de moederplant.


