
Stauder til krukker
  

Mon ikke forårets nattefrost er ovre nu... Så kan du roligt få pyntet havens krukker op med 
farverrige blomster. Vidste du at rigtig mange stauder er helt fantastiske til havens krukker?
Her får du 5 stauder der er særdeles egnede til krukker - og du kan have glæde af dem i flere 
år.
Brug dem som erstatning eller supplement til sommerblomsterne - god arbejdslyst.
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Frodigt grønne Hosta
Hosta findes i mange forskellige sorter i rigtig mange grønne nuancer. Lige fra lime farvede til 
mere blågrønne til de græsgrønne med hvidbrogede kanter. Med et godt dræn i bunden af krukken og en 
frostsikker krukke, kan du have glæde af dine hosta i krukker i flere somre.

Afrikansk Skærmlilje
En mellemhøj staude som blomstrer med blomster i hvid eller blå/ lilla afhængig af sorten. Stauden er 
rimeligt hårdfør, men vil helst overvintre lidt beskyttet. Afrikansk skærmlilje er meget dekorativ med de 
mørkegrønne, overhængende, næsten græslignende blade og blomster i næsten kuglerunde klaser på 
lange stilke.
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En skøn duft med lavendel
Den 1 årige sommerfugllavendel er en populær plante til sommerens krukker, men den er ikke så holdbar 
som stauden lavendel. Staude lavendel findes i flere farver og blomstrer fra juli og resten af sommeren 
-sensommeren. De kan stå med de afblomstrede blomsterstande helt frem til næste forår. Flotte og 
nøjsomme planter med en skøn duft.

  

  Foto: 
Floradania.dk

Astilbe i pastel eller pangfarver
Astilbe er en mellmhøj staude, som sagtens kan trives i krukker. Astilbe findes i et stort udvalg af farver. 
Blomsterne svæver let over de fjersnitdelte blade. Blomstrer fra juli og hen på sensommeren.
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Lav et lille stenbed i et fad med Blåpuder
Med blåpuder i krukker kan du lave et helt lille stenbed i et fad eller en krukke. Kombinér farverne og få 
et fad med masser af kulør. Eller vælg den samme blåpude og kombiner den med husløg planter, sten fra 
stranden eller noget helt trejde.


