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Bogen Krukker og højbede er fuld af tips og konkrete ideer til, hvordan man nemt og billigt indretter en
hyggelig lille have med krukker, plantekasser og højbede. Uanset om udgangspunktet 'bare' er en lille altan,
eller man har et gårdrum, en terrasse eller måske et sted i haven, der trænger til et løft. Og den gode nyhed er,
at det faktisk ikke kræver de store kundskaber at skabe noget unikt og personligt på forholdsvis kort tid. Siden
er der masser af muligheder for at forfine udtrykket, for krukker og højbede er nemlig også den sjove og
hyggelige genvej, når man vil skabe rum og stemning, snyde øjet, trylle med farver, udvide eller markere
grænserne og lege med symmetri, perspektiv, frodighed og blikfang.
I bogen kan du bl.a. få tips, tricks og viden om:Havedesign med krukker og højbedeDen gode ramme – og
hvordan du skaber denJord, vanding og gødningHjemmelavede og gratis planterUdendørs overvintringDe
bedste sommerblomster, stauder og roserStrukturgivende træer, buske og klatreplanterBregner, mosser og
græsserSkønne og robuste forårsblomster, der giver frodighed og farve i en fartDen lille vandhave med
nøkkeroser og vandhyacinterSpiselige planter (Ja, man kan sagtens dyrke sin egen frugt, grønt og krydderurter
på ganske få kvadratmeter!)
Mange forskellige højder og størrelser. Gode tilbud på nyt og brugt og billige priser på Krukker til salg på
DBA Krukker til haven i granit, både store og små krukker i granit. Mange forskellige højder og størrelser. m.
dk - her kan du også finde mere information om Så- og priklejord - Spagnum og muld Højbede er nemme at
holde, og du kan både dyrke grøntsager, sommerblomster, stauder og krydderurter i dit højbed. Mange
forskellige højder og størrelser. Prisvindende design og dansk produceret. Lundhede har et varieret udvalg af
æbletræer i forskellige sorter. Du eller nogen med linket, kan bruge den til at hente din kurv til enhver tid.

Køb og salg af Krukker på DBA. Hos os er kvalitet nøgleordet og vi går ikke på kompromis med produkter
eller funktionalitet. Vi har altid de bedste priser og fri fragt over 1200. Her er 10 af de mest inspirerende bud
på højbede. Vi har åbent alle ugens dage.
Man kører ikke forgæves hos os, krukker for enhver smag. dk - her kan du også finde mere information om
Så- og priklejord - Spagnum og muld Højbede er nemme at holde, og du kan både dyrke grøntsager,
sommerblomster, stauder og krydderurter i dit højbed. Prisvindende design og dansk produceret. Se det store
udvalg af redekasser, stærekasser og fuglekasser. Højbede til haven er også en del af vores varer program.
Granit havelamper til halogen.

