Artikel: Vår i bostaden
När julgranen burits ut, och julstjärnorna börjar hänga med huvudet, växer längtan efter den fräscha vårgrönskan. Bjud in vårens första budbärare, och känn hur du blir på bättre humör! 

Plötsligt och oväntat kan något – utan att du ens är medveten om det – framkalla en känsla av vår hos dig, och du påminns om dofterna och färgerna. Det kan vara synen av späda små snödroppar, krokus eller iris som tittar fram, eller glada, storblommiga jordvivor, Primula vulgaris, som sätter färg på tillvaron en kall och tråkig vinterdag.  

Fånga ögonblicket och ta med dig våren hem. Inomhus kan du nämligen njuta av den långt innan almanackan faktiskt säger att det är vår. 
Lökväxter ute och inne
Lökväxter har förmågan att klara låga temperaturer, och när du tar in dem i värmen slår de snart ut i full blom, som om det vore vår. Lökväxterna klarar sig bäst om de får stå ljust och kyligt, och när det inte längre är risk för frost kan du mycket väl placera dem i en kruka utanför ytterdörren, där du kan få glädje av dem i flera veckor.  
Vårens färger
Storblommiga jordvivor bjuder på en bred palett av vackra vårfärger. Från den ursprungliga gula, till mjuka pasteller och starka kontrastfärger. Till de nyare färgerna hör de populära brända tegelnyanserna. Dessutom finns ett brett spektrum av specialsorter som fransiga och dubbelblommande jordvivor, samt miniväxter. Urvalet är stort, med andra ord.    
Jordvivornas väldoftande blommor håller i lång tid om de placeras ljust och gärna kyligt. När det inte längre är risk för frost utomhus kan de sättas ut och lysa upp entrén tillsammans med lökväxterna.   

En doft av vår
Dofter har en stark påverkan på våra sinnen, och de kan ge dig vårkänslor när du minst av allt väntar det. Den rikblommande vippjasminen, Jasminum polyanthum, har sitt alldeles eget speciella sätt att sprida vårstämning på; när de snövita blommorna sprider sin underbara doft i huset kan ingenting, inte ens vintern där ute, sätta stopp för känslan av vår.    


