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Vildvin & honungsros : klätterväxter för gröna rum Sanna Töringe boken PDF En pipranka kan nå halvvägs
upp på ett höghus, en honungsros kan beslöja ett gammalt uttjänt äppelträd, ett vildvin skapar romantik runt
en uteplats, en kaprifol kan ge ljuva sommardofter till en balkong och även den allra minsta radhusträdgård
kan rymma en rikt prunkande klematissamling. Klätterväxter passar överallt, bara man väljer rätt sort. När

man odlar på höjden får man plats med mer och prakten finns i ögonhöjd. Luktärter täcker staketet, doftar och
ger underbara buketter, men tar inte upp något utrymme. Med växtligheten som byggmaterial kan man också

förändra trädgården och skapa gröna oaser. Kanske en skyddad berså eller en hemlig vrå till barnen av
slingrande rosenbönor? Låt klättervildvin fläta sig längs en luftig spaljé så har du snart vind- och insynsskydd
– utan bygglov. Det kan bli både väggar och tak, på antingen koja eller palats. Släpp loss drömmar och tankar
– möjligheterna är obegränsade! I denna lika inspirerande som praktiska handbok går Sanna Töringe igenom
alla tänkbara klättrande och slingrande växter, för alla typer av trädgårdar och även balkonger. Här finns
planteringsråd, skötselanvisningar och zonangivelser, liksom vägledning till vilka klättrare som passar för
olika miljöer och ändamål. Sanna Töringe uppskattas av en stor och trogen läsekrets. I sina många böcker
delar hon alltid generöst med sig av sitt djupa kunnande, sin personliga erfarenhet och sitt befriande synsätt

på trädgårdsskötsel och matlagning. Helene Toresdotter har tagit de förföriskt vackra bilderna.

 

En pipranka kan nå halvvägs upp på ett höghus, en honungsros kan
beslöja ett gammalt uttjänt äppelträd, ett vildvin skapar romantik runt
en uteplats, en kaprifol kan ge ljuva sommardofter till en balkong
och även den allra minsta radhusträdgård kan rymma en rikt

prunkande klematissamling. Klätterväxter passar överallt, bara man
väljer rätt sort. När man odlar på höjden får man plats med mer och
prakten finns i ögonhöjd. Luktärter täcker staketet, doftar och ger

underbara buketter, men tar inte upp något utrymme. Med
växtligheten som byggmaterial kan man också förändra trädgården
och skapa gröna oaser. Kanske en skyddad berså eller en hemlig vrå
till barnen av slingrande rosenbönor? Låt klättervildvin fläta sig
längs en luftig spaljé så har du snart vind- och insynsskydd – utan
bygglov. Det kan bli både väggar och tak, på antingen koja eller



palats. Släpp loss drömmar och tankar – möjligheterna är
obegränsade! I denna lika inspirerande som praktiska handbok går
Sanna Töringe igenom alla tänkbara klättrande och slingrande

växter, för alla typer av trädgårdar och även balkonger. Här finns
planteringsråd, skötselanvisningar och zonangivelser, liksom
vägledning till vilka klättrare som passar för olika miljöer och

ändamål. Sanna Töringe uppskattas av en stor och trogen läsekrets. I
sina många böcker delar hon alltid generöst med sig av sitt djupa
kunnande, sin personliga erfarenhet och sitt befriande synsätt på
trädgårdsskötsel och matlagning. Helene Toresdotter har tagit de

förföriskt vackra bilderna.
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