VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER AV
BLOMFANTAST MAGASIN
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 kanaler med bilder
på krukväxter. Det kändes helt
enkelt nödvändigt med en egen
sida inriktad på växter.
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. Alla
artiklar i tidningarna är skrivna av
mig.
Vill du läsa tidningen online,
ladda ner tidningen som Pdf eller
få den i fysisk form i brevlådan
så kan du bli medlem i
Blomfantast klubb via Pat r eon .
Mycket nöje!
Bodil Hansson "Blomfantast"

Innehåll i detta nummer
Har du upptäckt hibiskusen? Det är en gammal
kulturväxt i sverige som finns i nästan hur
många varianter som helst.
För mig är hibiskusen evigt förknippad med när
jag gifte mig på Hawaii och hade en vit
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hibiskusblomma i håret. En blomma som
väcker fina minnen för mig med andra ord.
I det här numret kommer du, förutom hibiskus,
även få läsa om hur du gör en växtgardin och
hur du tillverkar en enkel ampel. Dessutom får
du veta mer om hur du tar sticklingar från olika
typer av rankor.

BLOMMAN FRÅN HAWAII
Hibiskus är en blomma med lång historia i Sverige. Den har gått
från exklusiv på 1700-talet, till folklig på 1900-talet och passé på
senare tid. Nu är den tillbaka igen!
Många kopplar ihop hibiskusen
med Hawaii. I Norge och
Danmark kallas den till exempel
för Hawaiiblomst. Och
hawaiianerna själva har
hibiskusen som nationalblomma.

Hibisk u sen s u r spr u n g
Man vet inte mycket om
hibiskusens ursprung. Carl von
Linné trodde att den kom från
Kina och kallade den för hibiscus
rosa -sinisus, alltså kinarosen.
Men över hundra år tidigare
hade portugisiska sjöfarare hittat
hibiskus i Indien och beskrivit
den. Den växer överallt i den

tropiska världen. Till Europa kom
växten då handeln utvecklades
under 1700-talet.

än mer populär och handeln
började ta in fler sorter.
Hibisk u s på t or gh an del
i Uddevalla 1959

Hibisk u sen i Sver ige
Under 1900-talets början så blev
hibiskusen en mycket populär
krukväxt i de svenska hemmen.
Hibiskusen kan bli mycket
gammal och med sticklingar har
plantor vandrat från generation
till generation. Det finns exempel
på hibiskusar i Sverige idag som
har sitt urprung i exemplar från
början 1900-talet.
Under1950-talet blev hibiskusen

Under senare år har hibiskusen
haft en tillbakagång i popularitet.
Kanske har den haft något av en
"tantstämpel", men i och med
den allt starkare gröna trenden
så kommer hibiskusen med all
säkerhet bli populär igen.
BLOMFANTAST.SE 2

SKÖTSELRÅD HIBISKUS
Äntligen en vacker växt som trivs i söderfönster! Hibiskusen är
hyfsat lättskött, bara den får tillräckligt med ljus och vatten.
behöver mycket av båda delarna.
Hibiskus är en solälskande växt,
som trivs fint i söder- eller
västerfönster. Däremot kan det
vara bra att vara lite vaksam så
att det inte blir för hett, som det
ibland kan bli i ett söderfönster.

Vill h a m yck et vat t en
Hibiskus får oftast en stor
bladmassa och den kräver
mycket vatten. Soliga dagar kan
den behöva vattnas varje dag.
Som vanligt är det bästa sättet
att se om en växt behöver
vatten att känna efter med
fingret. Ibland kan ytan vara
torr, men jorden fuktig under.
När det gäller hibiskus märks
det tydligt att den vill ha vatten
eftersom bladen börjar sloka.
Blöt igenom din hibiskus
ordentligt så att jorden blir
ordentligt mättad när du
vattnar.

Välja k r u k a
Hibiskus har ett kraftigt
rotsystem och behöver ha en
rejäl kruka för att trivas. Växla
upp krukstorek allt eftersom
den växer till sig.
Ler- eller plastkruka är en
smaksak. En lerkruka suger åt
sig en del av vattnet och du kan
behöva vattna oftare än om du
använder en plastkruka. Men
lerkrukor är förstås betydligt
snyggare. En variant kan vara att
plantera i en glaserad kruka
med hål i botten. Den behåller
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fukten på ett helt annat sätt än
en lerkruka.

Ge n är in g r egelbu n det
En hibiskus behöver mycket
näring under sommarhalvåret
för att bli riktigt fin. Vattna med
svag dos näring ofta istället för
stark dos näring vid något
enstaka tillfälle. 1ml näring till 1
liter vatten är en bra grundregel.

Plan t er a om

ofta en uppsjö av vackra
hibiskusar att köpa. Problemet
med dessa är att de i princip är
att betrakta som
säsongsblommor eftersom de
nästan alltid är behandlade med
retarderingsmedel. Detta medel
gör att hibiskusen får ett
kompakt utseende med många
blommor. Så länge
retarderingsmedlet finns kvar i
den köpta hibiskusen så växer
den inte. Det är inte ovanligt att
en sådan hibiskus tynar bort och
dör efter en säsong.

När hibiskusen växer så behöver
du plantera om den varje år,
eller när du ser att krukan är för
liten. När den blivit ett stor träd
behöver du inte plantera om
varje år, men däremot se till att
vara noga med att ge näring till
den urlakade jorden.

Men det finns en liten möjlighet
att den klarar sig och efter 1-2 år
när retarderingsmedlet släppt
sitt grepp om hibiskusen kan
den börja växa och skjuta iväg
på höjden. Det märks tydligt när
medlet släpper, eftersom bladen
blir normala. Det vill säga större
och i ljusare grön nyans.

Placer a u t om h u s

Bäst a sät t et

Hibiskus trivs mycket bra
utomhus, men kom ihåg att det
är en värmeälskande växt. Så
bor du i de norra delarna av
Sverige kanske du bör placera
den på en inglasad veranda
istället. Var noga med att
invänta att frostnätterna är över
innan du ställer ut den och ta in
den igen innan den första
frosten kommer. Många beskär
sina hibiskusar när de fått flytta
ut, eftersom vinterbladen sällan
klarar sig ändå. Den får snabbt
nya skott som växer till sig.

Den bästa vägen till en fin
hibiskus som växer snabbt och
redan från början ser ut som de
är tänkta att göra är att börja
med en stickling.

Köpa h ibisk u s
På stora blomsterkedjor finns

Kanske känner du någon med
en fin hibiskusplanta som kan
dela med sig till dig? Annars
finns en mycket bra
Facebookggrupp helt inriktad på
att sälja sticklingar från hibiskus:
Hibiskus norden - köp och sälj.
En stickling av de vanligaste
sorterna kostar ungefär 150
kronor, men då får du oftast en
välrotad liten planta som redan
börjat växa på sig.

TA STICKLINGAR FRÅN HIBISKUS
Att ta sticklickar från hibiskus är i inte svårt. Du gör precis som
du gör med de flesta andra växter.
Det är inte mer komplicerat att
ta sticklingar av hibiskus än av
andra växter. Däremot kan de ta
ganska god tid på sig för att
utveckla rötter.

Så h är gör du :
Kapa en topp strax nedanför ett
blad. Se till att du har 3-4 blad i
toppen och ta bort bladen
nedtill.
Det optimala är att ha två
bladleder, utan blad, under jord
och 3-4 blad ovan jord.
Du kan rota i vatten, men det

kan ta ganska lång tid. Vill du
snabba upp processen kan det
vara bättre att rota direkt i jord.

St im u ler a r ot bildn in g
Ett sätt att få din hibiskus att
komma igång än snabbare är att
placera den i "kuvös". Har du en
glaskupa är det perfekt att
använda. Annars fungerar en
genomskinlig plastpåse bra.
Placera krukan med sticklingen i
plastpåsen med öppningen
uppåt. Fäst ihop med ett gem
eller liknande. På så sätt kan du
öppna upp och lufta vid behov.
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STAMMA UPP HIBISKUS
Hibiskus passar perfekt att stamma upp. De kan bli till riktigt
stora och vackra träd. Men var beredd på att det tar tid!
När du stammar upp en
hibiskus så gör du på samma
sätt som när du stammar upp
andra växter, men du får vara
beredd på att det tar längre
tid. Det kan ta några år innan
ditt träd har fått den form som
du vill att det ska ha.

Så h är gör du
Välj en fin rak stickling och
plantera enligt råden på
föregående sida.
Låt stickingen stå och växa till
sig. Ta bort sidoskott som
växer ut nere vid stammen
och låt kronan vara.
När plantan nått den höjd du
vill att den ska ha så kapar du
toppen. Det kan ta sin tid om
man vill ha ett stort träd.
Kom ihåg att när du kapat så
växer inte själva stammen mer
på höjden, då är det istället
kronan som växer.

År t vå
Du behöver beskära grenarna
i kronan så att de grenar sig
ytterligare. Att kapa dem till
hälften brukar vara lagom.
Tänk på att beskara strax efter
ett bladpar, det är där det
grenar sig.

År t r e
Allt eftersom nya grenar växer
ut så beskär du dem på
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samma sätt för att få en tät
och fin krona.
Sen är det bara att fortsätta
och forma sin krona år för år
så att du får det perfekta
trädet.

Tålam od
Även om du behöver utrusta
dig med en del tålamod, så är
det värt all väntan.
En hibiskus kan bli mycket
gammal, det är inte ovantligt
att den blir 15-20 år.Det
betyder att du får njuta av ditt
träd under lång tid.
Dessutom är det fint med ett
projekt som får ta lite tid. Se
din hibiskus som ditt eget
Bonsaiträd som du filar på
och förfinar under en livstid.

Få t r ädet at t växa r ak t
För att trädet ska bli rakt så
behöver du vända på det
regelbundet. Växter dras mot
ljuset, så för att inte trädet ska
växa snett bör du snurra
krukan med jämna
mellanrum. Det gäller
förövrigt för alla växter du vill
ska hålla en viss växtriktning.
Har din hibiskus knoppar får
du vara lite försiktigare med
att rotera krukan, eftersom
knopparna ibland svarar med
att ramla av när de vänds bort
från solen.

PROBLEM MED HIBISKUS
Även om hibiskus är en lättsam
växt kan den ibland drabbas av
problem.

Spin n k valst er
Den vanligaste ohyra som hibiskus
drabbas av är spinn. Spinn gillar
att det är varmt och torrt, som det
ju ofta blir i ett söder/västerfönster
där hibiskusen trivs.
Tecken på spinn är matta blad, vita
prickar på bladen och att bladen
gulnar och ramlar av. Dessutom
kan du se att kvalstren här och där
börjar väva in växten i väv.
För att slippa spinn gäller det att
vara proaktiv, det vill säga se till att
din hibiskus har bästa tänkbara
förutsättningar. Ta för vana att
duscha av växten med jämna
mellanrum.
Bladglansmedel ger bra effekt på
växter som redan drabbats av
spinn, men kan även användas
förebyggande. Ge växten en dusch
bladglansmedel så blir den
osmaklig för spinnkvalstren.
Har din hibiskus redan drabbats av
spinn bör du duscha av växten
ordentligt med duschen innan du
går över med bladglansmedel.
Spruta ganska hårt på undersidan
av bladen, eftersom det är där
kvalstren helst håller till. Täck
jorden med till exempel en
plastpåse så den inte blir för blöt.

Gör eget bladglan sm edel
Det finns bladglansmedel, t ex
Parafinol, att köpa i blomaffärer,
men det är också enkelt och
betydligt billigare att tillverka själv.

Den verksamma substansen i
Parafinol är paraffinolja, vilket är
den typ av olja som används för
att olja in skärbrädor med. Ta en
halv matsked ren paraffinolja i en
sprayflaska, fyll upp med vatten
och skaka runt. Klart att använda!

krukan när hibiskusen har
knopp, eftersom det ändrar
ljusriktiningen och kan orsaka
knoppavfall.

Blom m ar in t e

En riktigt gammal hibiskus kan
behöva lite stimulans för att
Samma effekt har det att
fortsätta blomma år efter år.
använda Neemolja. Vad man
Beskär den med jämna
föredrar är en smaksak.
mellanrum så att den får nya
Bladlöss
friska grenar. Men kom ihåg att
en hibiskus blommar på
Har du din hibiskus placerad
årsskotten, så det är viktigt att
utomhus under sommaren är det
tänka på när du beskär den.
inte helt ovanligt att den drabbas
Höst eller tidig vår är bäst. Du
av bladlös. Du märker det tydligt
behöver också ge den ny fräsch
genom att det sitter kluster av
jord emellanåt, är den riktigt
små gröna kryp kring stam och
stor och gammal så behöver du
blad.
inte plantera om varje år, men
För att bli av med bladlöss kan
ändå någon gång ibland. Kom
du använda samma behandling också ihåg att ge den näring i
som mot spinn. Du kan även
lagom dos.
bekämpa dem mekaniskt, dvs
Är det så att hibiskusen är frodig
klämma ihjäl dem. Inte så trevligt
och grön, men ändå inte
kanske, men effektivt om det
blommar så kan det bero på en
görs när du bara upptäckt någon
överdos av kväve. Det finns en
enstaka lus.
hel del växtnäring på
Det finns även särskilda
marknaden som inte innehåller
bekämpningsmedel att köpa i
en idealisk sammansättning av
växthandeln som kan vara
näringsämnen och då kan det bli
effektiva vid massiva angrepp.
för mycket eller för lite av något
ämne.
Kn oppar r am lar av
Ibland kan man råka ut för att en
eller flera knoppar ramlar av. Att
knoppar ramlar av kan bero på
ett flertal saker. Växten kan vara
angripen av spinn, eller ha fått
torka ut för mycket. Den kan ha
stått i kallt drag, något den
ogillar. Du bör också vara
försiktig med att snurra på

Blomstras växtnäring innehåller
exakt den sammansättning av
näringsämnen som man kommit
fram till är den bästa på Sveriges
Lantbruksuniversitet. Den går
att hitta i de flesta större
mataffärer. Ge en svag dos
näring vid varje vattningstillfälle
istället för en större mängd då
och då.
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En sk ir gar din av
m u r gr ön a h os Car l
och Kar in Lar sson på
Su n dbor n .

SKAPA EN VÄXTGARDIN
Vem behöver gardiner när det finns växter? Att ha en slingrande
växt som gardin är bland det finaste man pryda sitt fönster med.
En gardin av slingrande växter är
otroligt tjusigt. Du kan låta en
växt slingra sig runt ett fönster
och rama in, eller låta en växt
växa som en skir gardin framför
fönstret.
I båda fallen gäller det att välja
rätt växt för att få det resultat du
vill ha. Vissa slingrande växter
tar väldigt god tid på sig att
växa, vilket inte är något för den
som vill ha resultat snabbt.
Andra växter, som murgröna, är
kinkiga med placeringen och kan
lätt dra på sig ohyra om den står
för varmt och soligt.
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Fäst a gar din en
Om du vill att det ska se ut som
om din växtgardin växer upp
längs fönstret av sig själv kan du
göra ett osynligt växtströd.
Dra en stark tunn tråd (till
exempel björntråd) mellan två
krokar längs fönsterkanten och
fäst din slingrande växt runt
tråden. För en tyngre växt som
Gullranka kan du behöva göra
en ögla och fästa i tråden för att
det första bladet ska få stöd och
inte ramla ned.

TIPS PÅ VÄXTER TILL DIN VÄXTGARDIN
Välj rätt växt som passar till just din växtgardin!

1. M u r gr ön a. Slin gr ar sig vack er t

och ger et t sk ir t in t r yck . Växer
r elat ivt sn abbt u n der gyn n sam m a
f ör h ållan den . Passar bäst i et t
sk u ggigt n or r f ön st er ef t er som den
lät t dr abbas av spin n k valst er om
den st år f ör var m t och t or r t .

1

2

2. Gu llr an k a. Oöver t r äf f ad växt t ill
din växt gar din ! Växer k vick t och
ger allt så sn abbt k än slan av en
gar din r u n t f ön st r et . Tålig och t r ivs
både lju st och m er sk u ggigt . I
lju sar e lägen f år den m er av de
lju sa m ar m or er ade in slagen .

3. Silver r an k a. Den h ar m ör k t
gr ön a blad m ed silvr iga in slag.
Växer i lån ga r an k or . Den passar
f in t som växt gar din , m en växer
gan sk a lån gsam t och är in get f ör
den ot ålige.

4. Hoyor . Det f in n s m ån ga olik a
t yper av por slin sblom m or och
m ån ga av dem passar f in t som
växt gar din er . Tr ivs lju st t ill
sk u ggigt och k an växa sn abbt om
de t r ivs. Dessu t om f år h oyor sm å
väldof t an de blom m or om de st år
lju st .

3

4
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St ick lin gar f r ån
gu llr an k a N'joy. Et t
blad plu s en
n od/ bladan lag r äck er .

TA STICKLINGAR AV RANKOR
Så här gär du för att ta sticklingar av olika typer av rankor.
När du tar sticklingar av rankor,
som till exempel gullranka, går
du tillväga på ungefär samma
sätt som när du tar sticklingar av
andra växter. Men av en enda
ranka kan du få till många
sticklingar genom att klippa den
i flera delar.
I bilden här ovanför ser du en
toppstickling längst till vänster
och de övriga avklippta
stamsticklingar.
Ett bladanlag och ett blad räcker
för att din stickling ska få rötter
och kunna börja växa. Det går
bra att rota sticklingen både i
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Rot a på bäst a sät t

vatten och jord, båda sätten
fungerar. Däremot kan
jordrotning emellanåt gå
snabbare. Särskilt om du
använder rotningskuber eller
torvbriketter.

Rot a gen om u t löpar e
Du kan även rota olik rankor
genom att låta utlöpare ligga och
rota sig i en kruka bredvid
växten. När utlöparen sedan
rotat sig i krukan bredvid så
knipsar du av den del av växten
som går mot orginalväxten.
Kanske ett lite omständligt sätt,
men det fungerar.

Även om en klassisk gullranka är
lätt att rota i vatten finns det
andra rankor som är betydligt
mer trögrotade. Till exempel är
en gullranka N'joy bra mycket
enkare att rota i jord enligt min
erfarenhet. i bilden ovanför
används torvbriketter.

St ick lin g f r ån gu llr an k a.
Gu llr an k a bildar r öt t er
m yck et sn abbt . Den h är
st ick lin gen h ar st åt t et t par
veck or i vat t en och r edan
u t veck lat en k r af t ig r ot .

Noder = De st ällen på
växt en där bladen
växer u t .

FRÅGA BLOMFANTAST
att den får riktigt gynnsamt
klimat. Du kan också rota rankan
i genom att placera den i ett litet
glas med vatten.

Jag får ganska ofta frågor från
läsare om olika växter, Jag lyfter
upp några här (i lite förkortad
form) och ska försöka svara
efter bästa förmåga.
Jag h ar en gam m al st or k ak t u s
som h elt plöt sligt vik t sig på
m it t en . Vad h än der ?
/ Pet t er
Oj, kaktusar är verkligen inte mitt
specialområde. Men jag har sett på
en del forum att det kan hända.
Det kan ju tänka sig att den fått för
mycket vatten och ruttnat inifrån.
Om du kapar en frisk topp på
kaktusen kan du börja på ny kula.

Hu r t ar m an st ick lin gar f r ån
h jär t an på t r åd?

Alla säger at t elef an t ör a är en
sån en k el växt , jag f ör st år in t e
vad jag gör f ör f el. M in a blir
h än giga och t appar blad
oavset t vad jag gör . Dessu t om
" k u par sig" bladen ist ället f ör
at t bli st or a och slät a.
/ Kajsa
Jag tror att det hänger på
placeringen. Jag har ett par
väldiga soliga fönster där mina
elefantöron inte alls trivs. Där blir
bladen så där kupiga och
konstiga som du beskriver.
Elefantöra, eller Pilea
peperomioides som är det
vetenskapliga namnet, växer i sitt
naturliga tillstånd i Kina i fuktiga
och lite skuggiga miljöer.
Hemma hos mig trivs elefantöra
bäst en liten bit in i rummet .
Annars skulle jag testa ett norreller östfönster om du vill ha den
på fönsterbrädan.

flasklilja mitt bästa tips. Den kan
stå i gassande sol och ändå inte
behöva vattnas så ofta.
Svärmors tunga med tillhörande
släktingar bland bajonettliljor tål
nästan vilken behandling som
helst.
Andra växter som går att
glömma bort ibland är monstera
och garderobsblomma.
Annars kan jag rekommendera
dig att skaffa dig en app för att
komma ihåg att vattna växterna.
Ett tips är appen Planta som du
kan ladda nem via App store
(finns tyvärr bara för iOS än så
länge). Appen är gratis och
utvecklad av ett svenskt företag.
På så sätt kan du ha lite större
variation av växter hemma och
ändå få dem att överleva!

/M.
På samma sätt som du tar
sticklingar från andra rankor som
jag ger exempel på här i tidningen.
Men det är bra om hjärtan på tråd
får ha en liten länkgre ranka med
sig när den ska rotas. Alltså inte
bara ett bladpar. Du kan lägga
rankan direkt på fuktig jord och
trycka till lite så att den får
ordentlig kontakt med jorden. Sätt
en plastpåse eller glaskupa över så
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Hej! Jag glöm m er of t a at t
vat t n a och beh över t ips på
växt er som t ål at t bli lit e
bor t glöm da.
/ M on a
Det finns ett helt gäng växter
som inte behöver så mycket
vatten. Till exempel kaktusar och
och olika typer av suckulenter.
Vill du ha en lite större växt är

Har du n ågon f r åga som du vill
h a svar på? Sk r iv t ill
h ej@blom f an t ast .se så k an sk e
den k om m er m ed i et t
f r am t ida n u m m er av
Blom f an t ast t idn in g eller i et t
f r ågein lägg på bloggen .

Palet t blad - en
t ack sam växt at t
exper im en t er a
m ed.

VÅGA EXPERIMENTERA
Mitt absolut bästa tips när det gäller växter är att inte vara så
ängslig utan att släppa sargen och våga experimentera.
När det gäller växter så är mitt
bästa tips till dig att inte vara så
försiktig utan våga ta ut
svängarna och experimentera.
Jag får många oroliga frågor
kring om man ska våga beskära,
ganska ofta handlar det om
palettblad.

Fler a plan t or
När det gäller till exempel
palettblad så finns det egetligen
ingen enklare växt att
experimentera med. De är
nästan omöjliga att ta död på.
De är dessutom superenkla att
ta sticklingar ifrån vilket

genererar en ständig ström av
plantor. Och en mängd plantor
gör att man blir modigare med
saxen, för mister du en så står
dig tusen åter.

Våga an vän da saxen
Så var inte rädd för att använda
saxen och beskära riktigt
ordentligt om du vill ha ett
buskigt palettblad. Beskär du
ovanför nedersta bladparet så
kommer det att börja grena sig
ända därifrån.
Samma sak gäller Dr
Westerlund. De är oerhört lätta
att föröka genom sticklingar, så

var tuff med saxen om du vill att
den ska bli stor och buskig.

St am m a u pp
Testa att ta sticklingar från olika
växter och göra små träd. Fler
växter än man tror passar som
träd. Det kan vara olika typer av
pelargoner eller palettblad. Det
mesta som växer mer stamartat
går att göra träd av.

Ta t ips m ed en n ypa salt
Tips och råd i all ära, men stirra
dig inte blind på dem. Vad som
funkar för en, funkar inte för en
annan och vice versa. En växt
som sägs vara omöjlig och svår
kan vara lättskött för dig. Testa,
testa, testa!
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Am plar är et t br a sät t
at t sk apa m er u t r ym m e
f ör växt er i h em m et .
Dessu t om är det en k elt
at t t illver k a själv.

KNYT EN ENKEL AMPEL
Den här ampeln är superenkel att göra. Du kan använda dig av vilket kraftigt snöre som
helst som du har tillgång till. Jag har använt mig av överblivet kakelsnöre..

1. An vän d dig av k r af t igt sn ör e. Det f in n s

sär sk ilt a m ak r am ésn ör en at t k öpa, m en det
f u n ger ar m ed n äst an vad som h elst bar a
det är st ar k t och k r af t igt . Klipp t ill 4 sn ör en ,
ca 3 m et er lån ga.
2. Vik sn ör en a m it t i och k n yt en ögla län gst
u pp. Det blir själva u pph än gn in gsöglan .
3. Tr ä u pp öglan på et t dör r h an dt ag så går
n äst a st eg en k lar e. Dela u pp t åt ar n a t vå
och t vå. Kn yt en k n u t . Se t ill at t k n u t ar n a
h am n ar på sam m a h öjd.
4. Ta et t sn ör e f r ån var je k n u t och k n yt på
n yt t en k n u t . Lägg k n u t en u n gef är 10cm
u n der den f ör r a. For t sät t var vet r u n t .
5. Nu är det dags at t k n yt a ih op am peln
n edt ill. Kn yt et t sn ör e n edt ill och dr a åt
h år t . Du k an även an vän da t åt ar n a och
avslu t a m ed en lik n an de k n u t som du
gjor de u ppt ill.
Jäm n a t ill t of sen n edt ill m ed en sax!
Vill du lyf t a am peln yt t er ligar e et t sn äpp så
k an du t r ä på t r äk u lor där du t yck er at t det
passar m edan du k n yt er .
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OXALIS TRIANGULARIS
Lyckoklöver, eller "godnatt-blomma" som min dotter kallar den, är och se till att de har det torrt i
en prydnad både ute och inne.
påsen. Det finns en risk att de
Oxalis finns i en mängd olika
varianter, men en av de tjusigare
är Oxalis triangularis. Med sin
djuplila färg blir den ett vackert
blickfång i hemmet.

Sk öt sel
Det här är en anspråkslös växt
som inte kräver så mycket av
ägaren. Den dricker en del
vatten, men visar tydligt när den
är törstig genom att sloka. Den
tycker om ljus, men vill inte ha
full sol.
På kvällen, när det mörknar, så
sluter den sina blad. Därav
namnet "godnatt-blomma".
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Ta var a på k n ölar n a

möglar annars.

Oxalis växer utifrån så kallade
rhizomer, det vill säga rotknölar.
Du kan köpa färdiga plantor eller
också köpa rhizomer och odla
upp plantan själv.
På hösten så vissnar plantan för
det mesta ned och går i vila. Då
kan du antingen ställa undan
krukan svalt och mörkt och ta
fram och väcka den på våren.
Eller så gör du helt enkelt så att
du plockar upp knölarna ur
krukan och förvarar dem mörkt
och svalt i en liten papperspåse.
Borsta bort jorden från knölarna

Nån gång i mars/april kan du
plocka fram knölarna och
plantera på ett par centimeters
djup i kruka. Ställ ljust och vattna
försiktigt så kommer du snart ha
små spirande oxalisskott på
gång i krukan.

Oxalis t r ian gu lar is
f år sm å sk ir a
blom m or som går i
en lju st r osa t on .

T ip s!
En blomkr uka
be höve r int e
va r a a va nc e r a d
f ör a t t va r a f in.
En ga mma l
konse r vbur k ka n
va r a hur t j usig
som he lst !

T ip s!
G ör e n f in t a vla me d
e t t or mbunksbla d . Ta
e t t bla d ut omhus
e lle r of f r a e t t bla d
f r å n d in kr ukvä xt .

ÄLSKADE ORMBUNKE
Få växter är så förknippade med 1970-talet som ormbunken.
Sedan dess verkar den ha fallit i glömska.
Ormbunken fanns i var mans
hem på 1970-talet, men är
numer inte lika vanlig.
Ik ea-k at alog
1975 m ed
or m bu n ke som
givet in slag

Underligt kan tyckas, för det är
verkligen en fin växt om den
trivs. Men står den för torrt och
varmt tappar den en massa blad
och blir en skräpfälla, vilket är

mindre roligt. Det är en god idé
att tänka hur växterna har det
där de växer naturligt. En
ormbunke trivs bäst där det är
fuktigt och halvskuggigt. Så att
placera en ormbunke en bit in i
rummet fungerar fint.

både en historisk tillbakablick
och praktiska råd och tips om
hur man odlar ormbunkar.
Dessutom är den fylld av vackra
bilder.

Kan m an sk r iva en h el
bok om or m bu n k ar ?
Ja uppenbarligen, för det har
Anton Sundin gjort. Han har
gjort en imponerande
genomgång av alla sorters
ormbunkar vi kan stöta på både
utomhus i det vilda och inomhus
som krukväxt. Boken innehåller
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SMÅTT OCH GOTT
TIPS PÅ HUR DU ODLAR
LUKTÄRTER
Inspireras och få tips om hur du
odlar luktärter av proffset
Cecilia Wingård.

VÄXTER SKRIKER!
Visste du att stressade växter
skriker? Det menar i varje fall en
grupp israeliska forskare.
Kanske inte precis att växter
skriker, men de har genom att
placera en mikrofon nära
tomatplantor kunnat konstatera
att de avger ett frekvent ljud när
de utsätts för torka eller skärs
av.
Källa: Sveriges Radio

ODLA PÅ
FÖNSTERBRÄDAN

KRUKVÄXTER FÖR UNGA
VUXNA

Cecilia har förövrigt skrivit en
hel bok om luktärter.

En undersökning från SLU visar
att unga vuxna i stor utsträckning
har krukväxter i hemmet, men
inte lika många som äldre
personer. Och till skillnad från
äldre personer så föredrar yngre
personer lättskötta växter som är
dekorativa inslag i inredningen.
Gärna tjockbladiga växter och
kaktusar.

w w w.ceciliaw in gar d.se

Har du inte tillgång till ett
trädgårdsland eller en balkong
så fungerar det fint att odla på
fönsterbrädan. I ett tidigare
nummer har jag tipsat om hur
man kan så tomat från
tomatskivor och tomat är en
växt som trivs bra i ett soligt
fönster. Kom bara ihåg att
tomat är näringskrävande och
ge lite extra växtnäring vid
vattningen.

De främsta inspirationskällorna
anges vara bloggar och
inredningsmagasin.

ATT TITTA PÅ
Sara Bäckmo driver Skillnadens
trädgård. Via blogg och Youtube
får du massor av inspirerande
odlingstips. Särskilt
inspirerande är det att följa
henne i det senaste projektet på
torpet Berghem där hon odlar
upp en köksträdgård.
w w w. sar aback m o.se
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BOKTIPS!
Få inblick i Karin Larssons fina
krukväxter och trädgård i
Sundborn. Boken I min trädgård
vill jag vara Karin är skriven av
Elisabeth Svalin Gunnarsson och
innhåller massor av inspiration
och praktiska tips!

Andra grönsaker som du kan
odla inomhus i kruka är till
exempel plocksallad och spenat

HÄRLIGA TILLBEHÖR

1

3

2

4

1. Blom st r a växt n är in g. Kan ske
den bäst a n är in gen på
m ar k n aden . Den bygger på
Sver iges Lan t br u k su n iver sit et s
f or sk n in g och in n eh åller r ät t
sam m an sät t n in g av n är in g. Fin n s
på de de f lest a m at af f är er f ör
r u n t 40k r per f lask a. En lit en dos
vid var je vat t n in g gör växt er n a
glada!
2. Kr af t iga bom u llssn ör en f ör at t
t illver k a am plar av h it t ar du t ill
exem pel h os Repbu t iken .se. Välj
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et t sn ör e som h ar en lit e t jock ar e
dim en sion .
3. Vid ler k r u k a f r ån Ber gs Pot t er .
Fin at t sam plan t er a k r yddväxt er i.
Ber gs Pot t er , ca 309k r .
4. Det br u k ar bli r ät t st ök igt vid
om plan t er in g av växt er . Et t lit et
sopset är br a at t h a t ill h an ds n är
m an st år och plan t er ar och sn abbt
beh över st äda u n dan . Sopset , Ir is
h an t ver k ca 349k r
5. Vad h ar en kor g m ed växt er at t
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gör a? M en n är beh över m an
egen t ligen in t e en k lassisk kor g?
Lik a br a i svam skogen som t ill
f ör var in g av diver se växt at t ir aljer .
Näver kor g, 59k r , Ru st a.
6. Gär n åt t ju sigt m ed
st ick lin gar n a. Sät t en st ick lin g i en
lit en odlin gsk u pa och placer a i et t
st illeben . För u t om at t det blir
vacker t så kom m er st ick lin gen at t
t r ivas och växa t ill sig sn abbt .
Odlin gsk u pa i glas, Design h ou se
St ock h olm , ca 298k r .
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