
  

Advendts- og juletiden nærmer sig nu med udgangen af november.
Så er det igen tid til at pynte op ude og inde. Mange har lyskæder ude og pynt ved hoveddøren. Her kan 
du få nogle bud på de hotteste planter til dit udendørs julepynt anno 2011.

  

Populært  ”Juletræ” - Atlasceder:
Atlasceder (Cedrus 'Atlantica glauca') er de seneste år blevet rigtig populært som et anderledes juletræ. I 
diverse boligmagasiner ses træet pyntet med glaskugler, glasfugle og hvad der ellers skal på et juletræ. 
Træet har en flot gråblå nålefarve og sin egen facon, hvor grenene sidder lidt skævt fordelt op af 
stammen.
Både inde og ude, med eller uden pynt, er det dekorative træ en fryd for øjet i en stor krukke - og når 
julen er ovre, kan du plante træet ud i haven.

 

  

Silkefyr
Et dekorativt fyrtræ, med lange, bløde nåle. Fyrtræet er et dekorativt træ, både i en krukke eller kurv her 
i juletiden. Og samtidig er træet også flot i haven. Silkefyr (Pinus peuce) bliver med tiden et stort træ, så 
til udplantning er træet ikke så velegnet i små haver.  
Silkefyr er også et meget anvendt dekorationsmateriale i julen, så hvis du kan nænne at klippe i træet, 
har du dit eget kønne pyntegrønt.

  

Kugleklippet Buxbom
Planten er ikke ny og heller ikke ukendt - tværtimod. Alligevel tager kugleformede buksbom "kegler" i 
denne tid. Mon ikke, at det er den flotte grønne farve og formen, der jo matcher andet af årstidens pynt?
I en tid, hvor der ikke er så meget farve tilbage udenfor giver en buksbom både noget farve og noget 
struktur til haven. I en krukke eller anden form for skjuler er den både nem at holde og en køn 
oppyntning ude. Sæt en lyskæde rundt om planten og i de mørke timer har du din helt egen lysende 
kugle i mørket.


