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– Vad ska jag tänka på för att min plantering ska bli bra?
jälvklart ska du välja växter
utifrån ditt hjärta och vad
du själv tycker om, men det
finns också några andra saker
som kan vara bra att fundera på
innan du åker iväg till plantskolan.
platsens förutsättningar

Det som är helt avgörande för att
din plantering och dina växter ska
bli fina är att du väljer växter med
utgångspunkt från de förhållanden som råder i din trädgård. Det
gäller till exempel klimat, växtzon,
ljus- och vindförhållanden, jordmån, dränering med mera. Växter som inte är anpassade för de

aktuella förhållandena kräver alltid
mera skötsel och man riskerar att
de växer dåligt, blir fula och kanske inte ens överlever. Fråga alltid
i plantskolan innan du köper dina
växter om du känner dig osäker.
Fundera också på vad som passar till ditt hus, omgivningen och
det som redan finns i trädgården.
Finns det ett genomgående tema
och vilken stil ska planteringen ha?
Kanske kan du till exempel förstärka karaktären på din naturtomt
med en naturinspirerad plantering?

sorters växter som du sedan repeterar och grupperar. Om man
använder många arter och sorter finns det risk att planteringen
ger ett rörigt intryck. Sätt flera av
samma sort i grupper för att få
en fin massverkan och ett mindre
spretigt intryck. Att samma växter kommer igen på flera ställen
ger en skön rytm och planteringen
upplevs genomtänkt. Du behöver
inte upprepa växterna i samma
mönster i hela planteringen, variation är fint och gör att planteringen inte upplevs statisk.

repetera och gruppera

Välj gärna ett mindre antal olika

färg och form

Det är inte bara färgerna var och en för sig, utan även hur man
kombinerar dem, som skapar en känsla. Till exempel ger vitt, rosa
och ljusblått tillsammans ett romantiskt intryck. De bästa färgkompositionerna består oftast av både harmoni och kontrast. Att använda
ett fåtal växter med kontrastfärger kan skapa ett ökat intresse och
ge liv i en plantering. De fungerar som en motvikt till det lugn och
den harmoni som råder när man bara har närliggande färger grupperas tillsammans. Harmoniska övergångar innehåller färger som
ligger nära varandra i både färg och styrka. Blandar man kalla och
varma färger blir resultatet sällan lika bra som när man håller sig till
exempelvis kalla färger. Även kontraster i växternas form kan göra
en plantering mer intressant. Att kombinera grundformerna runt, avlångt och fjädrigt blir ofta fint. Ett exempel kan vara en plantering som
innehåller bland annat fjädrigt prydnadsgräs, formklippta buxbomsklot
och de spirformade blomställningarna hos blodormrot.
Plantering i kall färgskala: Svartlila syrenbuddleja ’Black Knight’,
mörkt purpurfärgad syrenbuddleja ’Royal Red’ och blå bolltistel ’Taplow Blue’.

årstidsväxlingar

När du väljer växter så tänk på
när du vill att planteringen ska
vara som finast och hur växterna ser ut under hela året. Kanske
är det en plantering vid ditt fri-

tidshus där du vill att planteringen
ska vara riktigt praktfull just när
du har semester? Kanske vill du
ha vackra höstfärger? För att en
plantering ska vara vacker året
runt är det bra om den innehåller

en del växter som är vintergröna,
och som har fin form och struktur
året runt, det vill säga även som
vissnade eller utan löv.
Lycka till med din plantering!

