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vårtips för trädgården
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1.   ÅRETS 
  FÄRGSKALA

Det kan lä* bli a* man köper lite blommor här och lite där 
och vid olika tillfällen. Alla blommor9a är vackra men när 
man sä*er dem tillsammans ser det lite brokig< ut. Roa dig 
med a* i år bestämma dig för en färgskala och håll dig till 
den. En utAaning, javisst men snygg< blir det! Du kan hålla 
den linjen Fån de tidigaste vårblommor9a du sä*er i krGkor 
vid entHén eller på altanen, vidare genom sommaren med liljor, 
stockrosor och dahlior ända till höstens blommor. 
Här visas e* mörkt, nästan svar< exempel som är väldig<  
effektfGllt. Gär9a i kontHast med vi*.
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2.  VÄDRETS 
  MAKTER 

Det är mer ’regel än undantag’ a* när man tHor a* våren är 
här för a* stanna så kommer det en köldknäpp. 

Se till a* hålla e* öga på väderleksrappor<en. Täck över  
känsliga väx<er eller ännu hellre, välj väx<er som klarar någHa 
minusgHader. Då slipper du bli besviken om du missar.  
Här en lista på någHa som tål någon minusgHad. 

Penséer

Pärlhyacinter

Krokus

Primula

Bellis (Tusensköna)

Förgätmigej

Narcisser (där påskliljor ingår) 

Ranunkel

Murgröna

Alunrot
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3.  VACKERT VID 
  ENTRÉN
Din entHé är det första du ser när du kommer hem. Har du 
möjlighet a* ha e* tHäd där ska du ha det! E* blommande 
körsbärstHäd eller e* stilrent klotkörsbär. Det är effektfGllt a* 
ha stora, rejäla väx<er. Placera en blommande mag9olia i en 
stor krGka. (När hösten kommer planterar du den i marken). 
Komple*era med fler krGkor med blommor i samma färg- 
skala. Du kan även ha krGkor med bara gHönt i. Sä*er du  
timjan blir det en härlig, tät dostande kudde. 
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4.  SÄTT  FRÖER
Det är enklare än du tHor. En Föpåse kostar inte 

många kronor och med lite pyssel får du igen 
det många gånger om. Luktär<er ger väldost och 

insy9sskydd, slingerkrasse, som finns i fler  
färger än man anar, väller ut åt alla håll  

medan linblommor bildar e* skir< hav  
av ljusblå blommor.

Eller så för a* skörda  
dina eg9a gHönsaker. 
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5.  NJUT
Trädgård är inte bara jobb. Dess viktigaste uppgist är ju 
faktiskt njut9ing. 

Ännu är den inte gHön men den f\ller ändå en fGnk-
tion. Lyst Fam e* par stolar och e* litet bord eller en 
tHädgårdssoffa. Ställ dem mot en vägg eller i lä i solen. 
Ibland når solen andra ställen tidig vår än den gör sen 
på sommaren när tHäden skuggar. Sä* dig med en 
kopp te, inlindad i en filt och lyssna. Visst låter våren 
på e* alldeles speciellt sä*?  
Ta e* djupt andetag - och njut.


