
  

  
Julerose 
pyntet med 
krans og 
fyrgrene.

Haven i december
Julen begynder i haven
Inden første weekend i advent tager jeg altid i skoven med familien for at finde inspiration og materialer, som jeg kan 
bruge til at lave juledekorationer, dør- og bordpynt af og som kan bruges til at pynte krukker med, eller til at lægge på 
terrassen. Det jeg kigger efter er barkstykker fra f.eks. gamle birketræer, en gammel rod eller en stor hvid svamp, de 
findes på gamle træer under nedbrydning og kan bruges som underlag for juledekorationen. Derudover kigger jeg også 
efter mos, kogler, gamle grene, som er begroet med lav, og små svampe, som jeg kan tørrer i ovnen inden brug. 
Også en tur i haven kan bidrage med materialer til julepynten. Her tænker jeg på bøgegrene med blade, kristtorn (gerne 
med brogede blade), cypres, thuja, enebær, grene fra troldhassel, taks, grene med frugter fra roser, slåen, tjørn, 
glasbær, kogler og de flotte orange jødekirsebær. 
Når jeg samlet alle disse materialer, behøver jeg kun at købe stearinlys og ler, inden jeg kan lave de mest fantastiske 
dekorationer. 

Gør haveredskaber klar til vinteren
Inden haveredskaberne gemmes væk for vinteren, bør de rengøres og smøres. 
Det bedste er at spule jorden af graveredskaberne, hver eneste gang de har været i brug, men hvem får gjort det? Netop 
derfor er det ekstra vigtigt denne ene gang om året, at rengøre og pleje haveredskaberne - noget, der i sidste ende kan 
forlænge deres levetid med rigtig mange år. 

Og det behøver hverken at tage oceaner af tid, være besværligt, eller koste en formue - alt, hvad der skal til, er lidt 
knofedt samt enkelte, forhåndenværende midler. 

  
Pynt op ude med 
havens og 
naturens flotte 
farver.

  

Bekæmp ukrudt om vinteren
De seneste års grønne vintre, har givet ukrudtsplanter som 1-årig rap-græs, bynke og stolthenrik gode vækstbetingelser. 
Har planterne først fået mulighed for at vokse sig store og sunde i løbet af vinteren, vil de være vanskeligere at fjerne 
senere på året. 
Dertil kommer, at det både er nemme at trække ukrudtet op, når jorden er blød og gennemvæddet. Samt at effekten er 
større, da planternes livskraft er mindre, hvilket betyder at de oprevne planter ikke er så gode til at etablere sig igen eller 
skyde fra en tilbagebleven rod. 
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Slip for køen og glæd haveelskeren...
Bestil julegaven on-line! Vi pakker ind og sender direkte hjem til dig, det eneste du skal, er at lægge gaven under 
juletræet. Et gavekort til planteshop.dk er den oplagte gaveidé til alle haveejere.
Du kan bestille gavekort, der passer til dit gavebudget her: 


