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Krukker og højbede Karina Demuth Hent PDF Forlaget skriver: Bogen Krukker og højbede er fuld af tips og
konkrete ideer til, hvordan man nemt og billigt indretter en hyggelig lille have med krukker, plantekasser og

højbede.

Uanset om udgangspunktet ´bare´ er en lille altan, eller man har et gårdrum, en terrasse eller måske et sted i
haven, der trænger til et løft. Og den gode nyhed er, at det faktisk ikke kræver de store kundskaber at skabe
noget unikt og personligt på forholdsvis kort tid. Siden er der masser af muligheder for at forfine udtrykket,
for krukker og højbede er nemlig også den sjove og hyggelige genvej, når man vil skabe rum og stemning,
snyde øjet, trylle med farver, udvide eller markere grænserne og lege med symmetri, perspektiv, frodighed og

blikfang.

I bogen kan du bl.a. få tips, tricks og viden om:

· Havedesign med krukker og højbede

· Den gode ramme - og hvordan du skaber den

· Jord, vanding og gødning

· Hjemmelavede og gratis planter

· Udendørs overvintring

· De bedste sommerblomster, stauder og roser

· Strukturgivende træer, buske og klatreplanter

· Bregner, mosser og græsser

· Skønne og robuste forårsblomster, der giver frodighed og farve i en fart

· Den lille vandhave med nøkkeroser og vandhyacinter

· Spiselige planter (Ja, man kan sagtens dyrke sin egen frugt, grønt og krydderurter på ganske få
kvadratmeter!)
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