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Sticklingar
ALLT DU BEHÖVER VETA

Blomfantast

TA STICKLINGAR PÅ RÄTT SÄTT
Att ta sticklingar är ett enkelt sätt att få fler av favoritväxterna.
Här får du tips på hur du går tillväga.
Hu r m an f ör ök ar sin a växt er via st ick lin gar sk iljer en del m ellan olik a
växt t yper . Det van ligast e sät t et är at t t a t oppst ick lin gar
När du tar en toppstickling så kapar
du toppen av en växt strax under
ett bladpar. Se till att sticklingen
inte blir för lång, För de flesta
växter räcker 6-7cm gott och väl. Ta
bort alla blad på stammen och
spara 3-4 blad i toppen.
Anledningen att du inte bör spara
fler blad än så är för att sticklingen
ska lägga sin energi på att bilda
rötter istället för att hålla bladen vid
liv.
När du klippt en topp av en växt så
1 BLOMFANTAST.SE

kan den delas upp i flera sticklingar.
Det är inte bara själva toppen som
kan bli en stickling, utan det går
utmärkt att rota en bit av stammen
också.

Rot a i vat t en eller jor d?
Det sägs att jordrotning är bättre
eftersom sticklingen bildar rätt typ
av rötter från början, men båda
sätten fungerar utmärkt. Vad man
föredrar är en smaksak. Det kan
dock vara värt att tänka på att inte

ha för mycket vatten i vasen vid
vattenrotning eftersom stjälken kan
ruttna annars. För de flesta
sticklingar tar det ett par veckor att
bilda rötter i vatten.
Vid jordrotning planterar du helt
enkelt sticklingen direkt i en liten
kruka med jord. Placera ljust och
håll jorden fuktig.

När sk a m an t a st ick lin gar ?
Det är ljuset som är avgörande
för om sticklingen ska komma
igång och växa.
Det går att ta sticklingar hela
året, men under den mörkaste
delen av året behövs det oftast
en växtlampa för att sticklingen
ska ta sig.

ANDRA SÄTT ATT TA STICKLINGAR
Det finns växter där man tar sticklingar på
ett annat sätt än genom toppsticklingar. Här
kommer några exempel.

Elefantöra stickling

mot jorden, där kommer sedan nya rötter att
bildas.

Saintpaulia förökas genom bladen.

Rot st ick lin g

Ledst ick lin g

Ett exempel på en rotstickling är Elefantöra. Den
skjuter sticklingar vid sidan moderplantan med
en rot som stammar från huvudroten.

Vissa klätterväxter, som till exempel murgröna
och gullranka, förökas genom leden. Led = där
bladen bildas. Du kan dela en ranka i flera delar,
men se till att få med minst två leder. Den
behöver en led för att bilda rötter och en för att
skjuta nya skott.

För att ta en stickling bör du vänta tills den är 5-6
cm hög. Gräv dig försiktigt ned i krukan för att få
med en så lång rotbit som möjligt. Knipsa av med
fingrarna.
Ställ i vatten för rotbildning eller plantera direkt.
Placera gärna 2-3 sticklingar tillsammans i krukan,
för att snabbt få en tät och fin planta.

Bladst ick lin g
Vissa växter utvecklar rötter och nya plantor
genom bladet. Ett exempel på det är Saintpaulia,
du kan knipsa ett blad och låta 2-3cm av
bladstjälken vara kvar. Sätt i jord och vänta. Inom
några veckor har en bladrosett skjutit upp vid
sidan av bladet du planterade. När bladrosetten
vuxit till sig kan du ta bort det ursprungliga
bladet.
Svärmorstunga är ett annat exempel på en växt
som förökas genom bladen. Ta ett blad och skär
det i flera delar. Placera bladen med snittytan
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Revst ick lin g
Vissa växter skickar ut revor där nya sticklingar
bildas. Ett exempel på det är Ampellilja vars
utskjutande "tofsar " bara är att knipsa loss och
plantera. Plantera gärna flera sticklingar i samma
kruka för att få en tät Ampellilja.

Ar on s sk ägg - en
växt som bildar
r evor m ed n ya
st ick lin gar .

En br ick a r am ar in din a st ick lin gar
på et t sn yggt sät t . Jobba m ed olik a
h öjder och blan da u pp m ed an dr a
vack r a sak er f ör at t sk apa
dyn am ik .

DEKORERA MED STICKLINGAR
Strunta i fredagsbuketten och pryd hemmet med sticklingar
istället. Det blir dekorativt och vackert.
Det kan kännas onödigt att köpa
med sig snittblommor hem om
man har huset fullt av sticklingar.
Att dekorera med sticklingar blir
minst lika vackert som den
frodigaste bukett.

Sam la din a sam lin gar
Är man växtnörd så svämmar
hemmet oftast över av allehanda
sticklingar. För att det inte ska bli
ett enda gytter kan du jobba på
samma sätt som du gör med ett
stilleben, det vill säga gruppera och
samla ihop.
Samla dina sticklingar i olika
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grupper så blir de ett vackert
blickfång. Använd glasflaskor och
småvaser av olika form och storlek
för att skapa dynamik. Blanda upp
med andra inredningsdetaljer du
har därhemma. Det kan vara en
ljusstake, en liten skulptur eller
något annat du tycker är vackert.

An vän d väggar n a
Platsbrist är växtnördens ständiga
dilemma, men är det bara
någorlunda ljust så fungerar även
väggarna bra för sticklingar, Låt
några väggvaser med sticklingar
mjuka upp din tavelvägg!

Väggvaser f r ån Af f ar i

FINT FÖR STICKLINGARNA
Placera sticklingarna på bordet i grupper av småflaskor och vaser och på väggen i
tjusiga väggvaser. Här kommer några tips på produkter som både är nyttiga och
vackra!
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1. Väggvaser är et t vacker t sät t at t
visa st ick lin gar n a på . Väggvas
Af f ar i, 45 k r , Pysselgu m m an s
w ebsh op.
2. Sm åvaser är vacker t at t placer a i
gr u pp m ed st ick lin gar . Ru n d vas
Af f ar i, 29 k r , Pysselgu m m an s
w ebsh op.
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3. Det är sn yggt at t blan da olik a
t yper av glasvaser m ed st ick lin gar .
Vas Rom an ce Af f ar i, 29k r ,
Pysselgu m m an s w ebsh op.
4. En spr ayf lask a är br a n är
st ick lin gar n a är n yplan t er ade f ör at t
h ålla jor den f u k t ig. Spr ayf lask a i
m et all, 249 k r , Wext h u set .
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5. Vill du plan t er a st ick lin gen dir ek t
i jor d är odlin gsk u ber n a Root Riot
et t br a alt er n at iv, de in n eh åller
m icr oor gan ism er f ör sn abb
r ot t illväxt . 50 k u ber , 149 k r ,
Wext h u set .
6. En vass sax är br a at t h a n är m an
k lipper st ick lin gar . Sax Af f ar i, 59 k r ,
Pysselgu m m an s w ebsh op.
7. En odlin gsk u pa är br a om m an vill
ge sin a st ick lin gar ext r a boost i
bör jan . St or odlin gsk u pa i glas, 499
k r , Af f ar i.
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OM BLOM FANTAST
Jag som gjort denna lilla tidning heter
Bodil Hansson och driver bloggen
Blomfantast.
Bloggen h it t ar du h är :
www.blomfantast.se
Du k an även f ölja m ig på in st agr am på:
@blomfantast.se
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