
Julepynt i haven og på altanen
Her i november, bliver det mørkere ude og rundt omkring i butikkerne findes julepynten frem. 
Byd dine gæster velkommen og gør have og altan mere indbydende i en mørk tid, ved at pynte 
op til jul.
Du kan finde rigtig mange lækre ting i naturen, der kan bruges sammen med de planter, der 
traditionen tro, hører julen til. Her får du nogle gode ideer og tips til at bruge planter, 
naturens pynt og julens hygge sammen.
En rigtig julestemning ved hoveddøren. Her er plantet 2 små cypres træer i ler potter. Dækmaterialet i 
potterne er små aflange kogler, der er lagt ovenpå jorden. En skimmia er plantet i en zink spand, men 
det kunne sagtens være en lerkrukke eller en gulvspand, som du dækker med rød filt, sækkelærred eller 
noget helt tredje. Jorden er dækket hele vejen rundt med fyrkogler - nogle af dem med bunden i vejret, 
det giver en anderledes effekt i forhold til at bruge barkflis som dækmateriale.
Juletræet som er en lille fin normannsgran i potte, er pyntet med nogle få, små jordfarvede glaskugler. 
Træet er plantet i en plastforet flettet kurv, på den måde kan træet vandes, mens det pynter ved 
hoveddøren i julemåneden.
Har du et par flotte lanterner eller nogle små hyggelige stager eller glas til fyfadslys, så er det flot at 
kombinere med arrangementet af planter.
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Juletræer indenfor i nyt look
De små cypres træer, som kan købes alle steder i årets sidste 2 måneder bruges meget ofte traditionelt 
udenfor i små plante arrangementer. Træerne kan godt klare sig indenfor i den måned, hvor julens 
planter skal pynte.
Prøv at bruge de små cypres træer på en helt ny måde. Uden plastic potten stilles træerne i  klare 
cylinderformede glasvaser og får træerne et helt stilrent og dekorativt udtryk.
Er du til lidt mere pynt, kan du jo sagtens pynte glasset udenpå med sløjfer, kogler på tråd eller perler på 
tråd i julens farver.
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Er du mere traditionel er de små cyprestræer søde  i en enkel sammenplantning.
Pynt op med røde kornelgrene fra haven, som tilfører arrangementet julens farve. Find pudemos eller helt 
almindeligt mos i skoven og arranger det hele i et fad eller en skål.
Helt efter din egen stil kan du pynte "skovbunden" med små kogler, kastanjer eller nødder.

  

Skimmia har julens farve hele vinteren...
Skimmia er populær at bruge om vinteren, hvor der ikke er mange andre planter med farve.
Skimmia skal plantes i sphagnum, da det er en surbundsplante.
Skimmia er flot som pynt alle steder udenfor, hvor den er plantet i en frostsikker krukke. Du kan også 
gøre planten lidt ekstra julepyntet med kogler, grene, lys eller sløjfer.
 
Er du blevet fristet til at pynte op med julens planter?

Bestil kassen med julens planter på planteshop.dk - og kassen leveres lige til havelågen. 


