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Længes du tilbage til bedstemors staudebed? Eller er din drøm en minimalistisk og stilren beplantning?

Alle de dejlige blomster, som trofast kommer igen i haven år efter år, kaldes under et stauder, og det er
umuligt at pege på en favorit. Det fantastiske ved stauderne er jo netop deres mangfoldighed. Stauder har

desuden en evne til at forstærke en stil eller et udtryk på samme måde, som når man vælger puder til sofaen.

Et hus har tag, gulve og vægge, og på samme måde har haven træer, buske og hække. Men for at huset skal
føles som et hjem, må der møbler, tapeter og billeder til, og som disse bidrager stauderne til havens stil. Med
dit valg af stauder bliver haven en spejling af dig selv og din smag. Det kan være farvekaos eller harmoni,

formelt eller uformelt, romantisk eller minimalistisk. Eventuelt en kreativ blanding, hvor natur og havekultur
blandes.

I Stauder - Blomster i haven får du al den hjælp, du behøver for at virkeliggøre dine drømme, uanset om du
ønsker dig et mylder af blomster, eller vil koncentrere dig om nogle udvalgte sorter. Tydelige skitser over alt
fra skovbedet til stenpartiet og detaljerede plantelister giver dig inspiration og vejledning. Du får også hjælp

til at vælge de rette panter i forhold til vækstbetingelserne i din have.

Plant stauder i din have og nyd blomsterpragten år efter år.

Eva Robild skriver bøger om både haver og stresshåndtering. Hun er også redaktør for haveprogrammer i
svensk tv, ligesom hun optræder i både aviser og tidsskrifter. Fotografen Görgen Persson har en lang række

havebøger på sit cv.

I samme serie:
Beskæring af træer og buske. Nyt Nordisk Forlag 2013

Drivhus og udestue. Nyt Nordisk Forlag 2013
Højbede i pallerammer. Nyt Nordisk Forlag 2014
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