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Inred med
växter

INSPIRATION OCH TIPS TILL VÄXTNÖRDEN

Blomfantast

VÄLKOMMEN TILL BLOMFANTAST
Om Blomfantast
Jag startade min blogg
Blomfantast för att samla mitt
växtnördande på ett och samma
ställe. Jag hade upptäckt
härligheten med växter och
kände att jag spammade alla
mina sociala medier med bilder
på krukväxter. Det var kort sagt
nödvändigt med en egen sida för
att inte vännerna skulle tröttna.
Ganska snart så upptäckte jag att
det fanns fler växtnördar där ute
och att många av dem hittade till
mig och min sida. Så himla roligt!
Mina små tidningar är tänkt som
ett komplement till bloggen. Som
ett slags faktablad där jag samlar
ihop information som hör ihop
på ett och samma ställe.
Mycket nöje!
Bodil "Blomfantast"

Ps. Du hittar min blogg på
www.blomfantast.se och mitt
Instagramnamn är
@blomfantast.se

Innehåll i detta nummer
I det här numret fokuserar jag på hur du kan
tänka kring inredning och växter. Även om vi
växtnördar oftast sätter växterna i främsta
rummet kan det vara trevligt att få dem att
harmoniera med den övriga inredningen.
Annars blir det lätt ett gytter av växter där
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ingen enskild växt egentligen får
komma till sin rätt.
Jag hoppas du ska bli inspirerad
och få några användbara tips!

FINT I FÖNSTREN
Hos en växtnörd blir fönstren ofta belamrade av krukväxter, man
vill ju få plats med så många växter som möjligt.
För at t växt er n a sk a visa sig i all sin pr ak t k an det var a vär t at t f u n der a
et t par var v över h u r m an ar r an ger ar växt er n a på f ön st er br ädan .
Passa på att arrangera om

växterna när du putsar fönstren.
Då behöver ju ändå
fönsterbrädan plockas av och
det blir en härlig nystart.
Ta bort alla växter, tvätta av
fönster och fönsterbräda. Sedan
kan du börja fudera över hur du
vill att det ska se ut.
Tän k st illeben
En lång rad av växter av samma
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typ och i samma höjd blir
ganska ospännande för ögat,
man ser liksom inte "skogen för
alla träd".
Tänk på samma sätt som du gör
med inredningsstilleben. Det vill
säga gruppera växterna och
jobba med olika höjd och
struktur.
Har du plats är det fint att
blanda in något annat föremål i

ditt växtstilleben. Det kan vara
en vacker skulptur eller något
annat du tycker är fint. Men då
krävs gott om plats så att
föremålen verkligen framträder,
annars ser det bara plottrigt ut.
Som växtnörd har du kanske
inte det utrymmet i fönstren,
men jobba då enbart med att
skapa spännande blickfång av
dina växter.
Tips f ör at t h öja u pp växt er
Ett tips om du vill höja upp
någon enskild växt är att
använda en trave böcker som
piedestal. Tänk bara på att vara
försiktig när du vattnar!

STYLA MED STICKLINGAR
I perioder svämmar hemmet över av sticklingar och
det finns knappt någon plats över. Här kommer tips!
Sam la på en br ick a
Använd en bricka som inramning och gruppera ett gäng
sticklingar i fina småvaser och flaskor. Använd gärna
sticklingar av olika sort och höjd.
Placera på till exempel matbordet som ett fint blickfång
istället för snittblommor.

An vän d väggar n a
Placera sticklingar i väggvaser och placera i grupp bland dina
tavlor. Det mjukar upp tavelväggen och skapar dynamik.

Hän g u pp på k r ok ar
Någon krok här och där har du säkert som är ledig. Bind ett
snöre runt en vas med kant och häng sticklingen på en ledig
krok.Är det bara bra med ljus så kommer sticklingen att
trivas utmärkt.
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St ick lin gar i
badr u m m et ? Ja om
det f in n s n at u r ligt
lju s så passar de
självk lar t även där .

RÄTT KRUKA TILL VÄXTERNA
Ler k r u kor pat in er as
f in t n är de åldr as.
Dessa kom m er f r ån
Ber gs pot t er

använda på uppåtväxande
krukväxter. Låt krukväxtens
bladverk vara ungefär 2/3
gentemot krukan.

Kr u k a eller växt i f ok u s?
Det finns en uppsjö av vackra
krukor i handeln idag. Färg och
form kan variera nästan hur
mycket som helst. Hur ska man
tänka? Det du kan fundera på är
om du vill att växten eller krukan
ska vara i fokus. Som växtnörd vill
man kanske oftast att växten ska
få visa sig i all sin prakt och då kan
en mer neutral kruka passa.
Samma sak gäller i fönstret. Vill du
att växterna ska vara i fokus så
undvik att blanda mixa krukor i
olika färger. Håll dig till en enhetlig
färgskala.

Tips!

Hur ska man tänka kring
krukor ur ett estetiskt
perspektiv?
Krukväxterna ska förstås ha
så stora krukor som rötterna
kräver, men ur ett estetiskt
perspektiv kan det vara en idé
att fundera över proportioner
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Gamla lerkrukor är perfekt
att fynda på loppis för en
billig peng. Se bara till att
tvätta rent insidan ordentligt
innan du använder dem.
och hur de uppfattas.

Tr edjedelspr in cipen
När det gäller snittblommor så
brukar man säga att vasen ska
utgöra 1/3 och blommorna
resten. Det upplevs som
harmoniskt för ögat. Den
principen kan du även

DIY - PATINERA KRUKOR

k r u k a In gef är a,
Ikea

Bland det finaste som finns är enkla
terakottakrukor som blivit rejält patinerade av
åratal av användande. Men det är inte alltid man
har tålamod att vänta på den rätta finishen, den
kan ta tid. Då kan man med enkla medel hjälpa
patineringen på traven. Det finns olika sätt att
patinera, men jag brukar göra så här.

Du behöver
-

Terakottakruka

-

Färgpigment (jag har använt mig av färgen
titanvitt, bränd umbra och kromoxidgrönt)
Panellack. Det är en vattenbaserad halvmatt
lack som fungerar utmärkt som bas för
pigment. Dessutom torkar den snabbt,
vilket är toppen då man får ett färdig
resultat fort.
En svamp eller trasa att dutta färg med. Jag
gillar bäst att jobba med en natursvamp.

-

-

Så här gör du
-

-

kruka i färdigt skick. Lite överarbetad, men ändå rätt fin.
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Använd dig av något plant, typ en mattallrik
(men ta någon du inte är rädd om ? även
om det är vattenbaserad färg så finns risken
att det blir färgspår kvar).
Ta en dryg matsked panellack till att börja
med och lägg upp på tallriken.
Ta sedan knappt en tesked av vardera
pigment du valt och lägg upp i olika högar.
Blöt svampen. Dutta försiktigt i pigmentet
och arbeta in lite panellack med svampen.
Svampa på krukan och ?rita? med svampen
där du tycker att det passar. Konsten är att
få det att se naturligt patinerat ut, så kika på
någon gammal kruka du har för att få
inspiration. Sluta i tid. Det är lätt att hålla på
och dutta och dutta med färgen och tillslut
blir det för överarbetat.

FINT FÖR KRUKVÄXTERNA
Det är roligt att pyssla om sina krukväxter. Här kommer lite tips på fina produkter
som gör dem extra glada.
1. Piedest aler är et t per f ek t sät t
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at t sk apa m er u t r ym m e f ör växt er
i h em m et . De h är k om m er f r ån
Lager h au s.

2. Sk apa et t f in t blick f ån g i
f ön st r et m ed en h än gan de
k r u k växt h ållar e, 99k r ,
Pysselgu m m an s w ebsh op.
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3. Bevat t n in gsbu bblor i glas är
både sn yggt och pr ak t isk t .
Wik h olm f or m , 69k r ,
Pysselgu m m an s w ebsh op.

4. Hän g u pp din a växt er . Sn ygg
am pel m ed läder r em f r ån
Wik h olm f or m , 149k r ,
Pysselgu m m an s w ebsh op.
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5. Glasvas f ör både st ick lin gar och
blom m or . Kn yt et t sn ör e r u n t och
h än g u pp på väggen . Af f ar i, 49k r ,
Pysselgu m m an s w ebsh op.

6
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6. En sn ygg vat t en k an n a f år gär n a
st å f r am m e, det gör det lät t ar e at t
k om m a ih åg vat t n in gen . Wik h olm
f or m , 159k r , Pysselgu m m an s
Websh op.

DIY - VÄXTDAGBOK
Håll k oll på din a växt er gen om at t
f ör a dagbok .
Det är bra att föra lite anteckningar över sina
växter, då får man koll på vad växten kan tänkas
behöva. Det kan vara allmänna skötselråd,
vattningsschema eller observationer över
måendet.
Förutom att det ger koll så är det ett kul minne
att ha kvar.
Ta fina foton på dina växter och beställ efter
fotokopior. Köp en snygg anteckningsbok och
klistra in bilderna.
Sen är det bara att börja föra anteckningar och
skapa din egen kunskapsbank!
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Tips!
Jag väljer

en olinjerad
anteckningsbok . Då stör inga linjer
om jag känner för att skissa.

