
Han, Hun og Haven i Brande 

 

  

Et ønske om at kunne binde sine egne blomsterbuketter resulterede i, at en del af denne have blev til en blomstrende skærehave! Der blev etableret fire bede, hvor adskillige skønne stauder blev sammensat i harmoniske grupper. Et par 

obelisker gav højde og en ekstra dimension i bedene.  
I forbindelse med bedene blev lagt to flisebelagte felter – én som base for en arbejdsstation med plantebord og diverse arbejdsredskaber, så der fremover kan trylles de fineste, hjemmebundne buketter frem.  

Den eksisterende terrasse blev omdannet til et hårdttræsdæk og møbleret så blomsteranlægget fremover også kan nydes herfra!   
 
 

Paradehusets Favoritter 

Floks  

Floks er en dejlig staude fordi den blomstrer sent på året og danner 

meget synlige farveplamager med sine talrige blomster. Der findes 

mange sorter, i haven er brugt sorten ´White Eye Flame´. 

Vil du læse mere om Floks - klik her 

 

  

 

   

 

Ridderspore  

Rank staude der hæver sig flot i bedet. Der er kulør på blomsterne der 

er blå med mørk eller lys midte. De anvendte sorter er ´Dark 

Blue/White Bee´ og Dark Blue/Dark Bee. Super til skærehaven! 

Vil du læse mere om Ridderspore - klik her 

 

 

   

 

http://web.archive.org/web/20141003121015/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=1&pageload=seriesetlist&gruppeid=299
http://www.planteshop.dk/stauder/stauder-e-l/floks
http://web.archive.org/web/20141003121015/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=18&pageload=seriesetlist&gruppeid=302
http://www.planteshop.dk/stauder/stauder-m-a/riddersporer


Alunrod  

Buketter samles smukt af en rand af blade. Derfor blev der også brugt 
Alunroden ´Obsidian´ i anlægget. En lav staude med utrolig mørke 

blade og lette blomsterstande. 

Vil du læse mere om Alunrod - klik her 

 

 

   

 

Katteurt  

Skal der også være dufte i haven er Katteurt et eksempel. For nogle 
ikke den rareste duft. er mere nedliggende, men minder om lavendel, 

og blev brugt som kantplante ved arbejdsbordet. 

V  

 

 

   

 

 
 

PARADEHUSET står bag designet af denne sæsons haveplaner på TV2´s populære program - Han, Hun & Haven.  

Paradehuset ligger i Gisselfeld Klosters slotspark på Sjælland og rummer store plantesamlinger, butik med eksklusive haveredskaber, kar & krukker og meget mere. Til Paradehuset er knyttet en Tegnestue, der arbejder med opgaver fra 

den lille haveoase til herregårdshaver & parker.  

 

  

 

http://web.archive.org/web/20141003121015/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=&pageload=seriesetlist&gruppeid=293
http://web.archive.org/web/20141003121015/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=&pageload=seriesetlist&gruppeid=293
http://www.planteshop.dk/stauder/stauder-a-d/alunrod
http://web.archive.org/web/20141003121015/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=1&pageload=vareSearch&searchSubmitted=1&strSearch=nepeta
http://web.archive.org/web/20141003121015/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=1&pageload=vareSearch&searchSubmitted=1&strSearch=nepeta

