
Gör så här

Trädgårds designern susanne 
Andersson brinner för att ge 
människor de råd 
de behöver för att 
skapa sin dröm-
trädgård. Hon bor  
i Järfälla utanför 
Stockholm.

ExpErTEn

så skär du kAnternA

1 Med sitt effektiva rotsystem växer 
gräsmattan snabbt i sidled med följd 

att den inkräktar på kringliggande plan
teringar. En bra spade är en bra början 
på kantbeskärningen – rak eller välvd 
beroende på hur rabatten ser ut.

Fina kanter på rabatterna ger trädgården 
ett omedelbart lyft. Nu är tiden att sätta 
spaden i jorden.
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När tjälen går ur jorden och 
inspirationen frodas vet 
man ibland inte var man ska 

börja. Varför inte kantskära gräs
mattans övergångar till planteringar 
och rabatter! Det ger trädgården ett 
snabbt ansiktslyft. 

Gräsmatta är en tålig och slitstark 
växt, men den tar sig fram på stäl
len där man inte vill ha den. Att 
kantskära skapar ordning och reda i 

trädgården och det sätter gräsmattan 
på plats. På våren är bästa tiden,  
när marken är mjuk av väta.

Om du har en trädgård med natur
karaktär kan du nöja dig med att 
gräva kanterna och sedan låta dem 
vara. Nästa år gör du om samma 
procedur, eller kanske redan i höst. 
Vill du ha en mer beständig lösning 
kostar du på dig material som kant
sten, kantband eller torvblock.

Kanter  
som hållerFiN i 

kAnten

2 Stick ned spaden en liten 
bit in på gräsmattan 

och gräv ur så att det bildas 
ett litet dike mellan plan
teringen och gräsmattan. 
Jorden och delar av gräset 
som tas bort kan du lägga i 
komposten, men se till att 
det inte innehåller besvärligt 
rotogräs som kvickrot.

sten
denna L-formade betongsten är ny för säsongen, 
man kör gräsklipparens hjul på den ena delen som 
ligger i kant med gräsmattan. Behöver bara 
grävas ner 5 cm. Lägger du kantsten, använd 
sättsand och markduk, som förhindrar att stenarna  
börjar röra på sig efter en tid. L-kantsten  
80 cm 129 kr/grå, 139 kr/grafit, Flisby.

torv
torvblock ger naturkänsla 
till trädgården, passar 
speciellt bra som kant på 
surjordsrabatter. Med 
tiden blir de vackert 
bevuxna  av mossa och 
ljung.  en säck med 
torvblock räcker till  
1,5 meter. 349 kr, 
hasselfors Garden.

MetALL
ett kantband av stål håller 
under en lång tid. välj en 
sort som går att böja om 
du har rabattkanter med 
böljande former. stålkanter 
sälj ofta i bitar ca 1–1,5 
meter som man sedan 
skarvar ihop vid anlägg-
ningen. trädgårdskant  
600 kr/ 4-pack, max längd 
3,84 m, hasselfors Garden.

3 En skarpt skuren kant 
förhindrar gräsmattans 

framfart och ger direkt  
trädgården fin form. 
Upprepa gärna kant
skärningen till hösten.

Före
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