
 
Många lökar ger  
större effekt!

1Luckra upp jorden där du ska plantera. 
De flesta lökväxter trivs med väldrä-

nerad, lite sandblandad jord. Blanda gärna 
ner lite benmjöl. Den låga perennen är kryp-
kotula Leptinella squalida.

2Sätt grupper med lökar, knussla inte. Här 
planteras violtulpan Tulipa humilis var. 

pulchella. Ett tiotal lökar per grupp är lagom. 
Som för all plantering gäller mängdverkan –  
ju fler lökar du sätter, ju större effekt.

3Gräv ner lökarna på ett djup som är 
två–tre gånger lökens storlek. Det 

betyder cirka sex centimeter djupt för en liten 
tulpanlök. I norr kan det vara mer lämpligt 
med ett djup på fyra gånger lökens storlek. 

V acker vårblomning är lätt att lyckas med, förut-
satt att man bäddar för den på hösten. En bra 
början är att utse en rabatt i trädgården till din 

speciella vår rabatt, helst i soligt läge och på en plats 
där du ofta passerar. 

Det finns anspråkslösa blomsterlökar som snällt 
kommer tillbaka vår efter vår. I rabatten på bilden har 
Hus & Hem Trädgårds trädgårdsdesigner valt just 
sådana sorter. Det är visserligen lätt att förföras av 
storblommiga tulpanhybrider i läckra färger, 
men de flesta är ömtåliga och blommar bara 
en vår – sedan får man sätta nya. 

Det bästa är att handla sina lökar så 
snart de har kommit i butik och sätta 
direkt, gärna redan i början av sep-
tember. Då är urvalet stort, lökarna 
har inte hunnit torka och de hinner rota sig 
innan kylan kommer. Det är speciellt viktigt när 
det gäller smålökar, som snödroppar och pärl-
hyacint. När det gäller narcisser löper man 
risken att de ruttnar om de planteras sent. 
Tulpanlökar kan du däremot sätta så länge 
det går att gräva i jorden. Måste du vänta med 
planteringen, låt lökarna ligga svalt och luftigt 
under tiden.

Säkraste sättet att få en snygg rabatt är att  
sätta lökarna tätt, i grupp. 

Här blommar lökar som kommer 
tillbaka varje år, vit pärlhyacint 

Muscari botryoides ’Album’ och 
narcisserna ’Obdam’ och ’Thalia’.  

I bakgrunden violtulpanen Tulipa 
humilis var. pulchella. 

1De allra första vårblom-
morna är fina i en mer 

ängslik plantering. Ta en 
näve smålökar och kasta ut 
dem på jorden, här är det 
snödroppar som planteras. 

2Gräv ner lökarna där 
de slumpmässigt har 

hamnat, så ser det ut som 
om de har kommit naturligt. 
Smålökar sprider sig lätt  
och det ser snart ännu mer 
naturligt ut.

Så får du en fin
lökrabatt

Sätt lök i grupp

kaSta ut Smålökar

gör Så Här

lökar i 
gräSmattan

Det kan vara fint när det sticker upp 
lite tidiga vårblommor i gräsmattan, 
till exempel krokus. gräv upp en bit 
av gräsmattan med en vass spade 
och vik undan grässvålen. Sprid 

ut smålökarna lite naturligt 
och vik tillbaka 

grässvålen. 

Skapa en rabatt där du kan njuta av den första vårblomningen,  
från snödropp till tulpan. Så här sätter du blomsterlök. 
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