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b e l y s n i n g 
Att ha en vacker l jussättning i trädgården höjer upplevelsevärdet och 
gör att du kan njuta av trädgården även under den mörka årst iden. 
Kanske vi l l  du belysa ett vackert träd, en skulptur el ler murgrönan 
som sl ingrar sig över ett gammalt nött men charmigt staket. Placera 
belysningen så att den syns inifrån huset så att du får något vackert 
att t i t ta ut på. Trädgården bl ir stämningsful l och upplevs tryggare 
med rätt l jussättning.

Så gör du din trädgård

VINTERVACKER
ur ser din trädgård ut på 
vintern? När blad och blom-
mor har vissnat byter träd-

gården skepnad. Tycker du att 
det är visset, fult , kalt och naket? 
El ler upptäcker du nu de vackra 
graci la stammarna på din upp-
stammade kopparhäggmispel el ler 
de fantast iska fröhusen som val l-
moblommorna lämnat efter sig?

f o r m  o c h  s t r u k t u r

När buskar, träd och andra växter 
har tappat sina blommor och 

blad så blir deras form, 
struktur och uppbygg-
nad mycket tydligare. 
Buskarna och träden 
är viktiga för träd-
gården och bidrar ti l l 

att skapa rumslighet 
och ge en känsla av be-

skydd och omslutenhet 
även under den tid då de är 

kala. När det gäller perenner så är 
det definit ivt inte alla som vissnar 
ned på ett fult och skräpigt sätt. 
Det finns också många perenner 
som i sitt vinterti l lstånd är mycket 

vackra, i synnerhet övertäckta med 
lite lätt pudersnö.

v ä x t v a l

När du väl jer växter t i l l  din träd-
gård så tänk också på hur de 
ser ut på vintern! Väl j gärna träd 
och buskar med vacker form och 
struktur. Det f inns också de som 
är värda att plantera bara med 
tanke på hur vackert grenverk el-
ler hur vacker bark de har! Vack-
er bark har t ex glanskörsbär, zon 
1-4, ett l i tet träd el ler sol i tärbuske 
som har en mahognyglänsande 
bark som verkl igen väcker upp-
märksamhet både sommar och 
vinter. Ett annat exempel är kop-
parlönn, zon 1-3. Det är ett l i tet 
långsamväxande mycket vackert 
träd. Barken som är papperstunn, 
f lagnar, rul lar undan och visar den 
kanelbruna, glatta stammen. Trä-
det får också underbara höstfär-
ger i rött och orange. Dessa träd 
pryder verkl igen sin plats året runt.

Du kan också plantera perenner 
som har vackra stabi la växtformer 

och ger f ina vintersi lhuetter som 
t ex bol l t istel, martorn och hor-
tensia. Även många gräs vissnar 
vackert, t ex ol ika Miskantus-sor-
ter. De bl ir fantast iskt vackra 
med snökristal ler bland vissnande 
strån och blomvippor. 
 
v i n t e r g r ö n t  o c h  v i n t e r -
b l o m m a n d e

Varje trädgård mår också bra 
av att ha växter som behål ler sin 
grönska över vintern, gärna minst 
en tredjedel av trädgårdens väx-
ter. Här f inns mycket att väl ja på t 
ex idegran som du lätt kan form-
kl ippa t i l l  häckar, bol lar el ler annat, 
massor med andra barrväxter, 
bambu, buxbom, rhododendron, 
klätterbenved, lagerhägg, järnek, 
rynkolvon, murgröna med mera. 

Om du har svårt att vara utan 
blommande växter så f inns även 
de som blommar utomhus på vin-
tern el ler sen höst/t id ig vår. Några  
exempel här är ju lros, hybridkejsar- 
olvon, trol lhassel och vinter jasmin.


