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Birgit og Maria er vilde med stauder. De viser i denne bog, hvor nemt det er at arbejde med stauder, og hvilke
muligheder det kan give dig i din have. I bogens første del BEDOPSKRIFTER finder du 32 forskellige bede,

du kan vælge imellem, f.eks.:

– Apotekerbed
– Barbies staudebed
– Bed i kenzofarver

– Miniprærie
– Måneskinsbed
– Helt sikkert bed

Lad dig inspirere af forfatternes bedopskrifter til at skabe dine egne smukke staudebede. Begynd med et lille
bed på 1 x 1 meter – du kan altid planlægge at udvide til et eller flere bede i større målestok.

I bogens anden del STAUDESKOLE får du bl.a. nyttig viden om, hvordan du planlægger et staudebed,
hvordan du køber stauder, hvordan du planter dine stauder og passer dem. Og du får samtidig gode råd og

grundig vejledning, så du undgår dyre fejl og skuffelser.

Birgit Reimer, der er tidligere folkeskolelærer, ejer Caroline Mathildestiens Staudeplanteskole, der nu drives
som netbutik, www.mathildestien.dk. Maria Juhl Jakobsen er landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen, har en

kolonihave og løser planterelaterede opgaver gennem www.landskabstegnestuen.dk

Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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