Artikel: Pynta bostaden med växter

Påskpynta med härliga växter som skapar skön stämning. Satsa på personligt pynt i egen stil, precis som när det gäller dina kläder. Använd tillbehör och färger som framhäver din egen smak, och högtiden i sig.
Moderiktigt pynt
Att använda säsongens växter som påskpynt är närmast en självklarhet. Just nu kan du till exempel få rhipsalidopsis, eller påskkaktus, i en rad spännande färger: vitt, ljus- och mörklila, orange, rött och orangerött. 
En av vårens hetaste färger är just rött, så bryt med traditionen att påsken ska vara gul, och satsa på flera glada färger i bostaden.

Så här gör du steg för steg:
Placera en grupp djupröda påskkaktusar på en bricka. Här har vi använt en rund, orangefärgad plastbricka. Det går också bra att använda ett spännande fat. Fyll på med kuddmossa och dekorativa, matchande ägg som förstärker vårstämningen.   

Påskrede
Om du hör till dem som förknippar påsken med gult och med påskägg, så kan påskliljor, arrangerade som ett fågelbo på en botten av sagina, vara ett vackert och enkelt sätt att tolka högtiden på.   

Involvera gärna hela familjen i påskprojektet, och låt dem ”blåsa ägg”, som sedan används till pynt.

Så här gör du steg för steg:
Plantera påskliljor i en korg, och placera sagina mellan dem. Stick in flädergrenar eller andra grenar från trädgården längs korgens kant, så att den liknar ett fågelbo, och dekorera sedan med ägg.

Inred moderiktigt
Efter ännu en lång och kall vinter längtar vi efter grönska och skönhet, och enligt trendforskarna är det just skönhet i kombination med nytta som präglar modet just nu.
  
Växter i olika arrangemang är inte bara ett sätt att ta in naturen i bostaden, utan också ett mycket ekonomiskt sätt att skapa skönhet och förnyelse. Så när du ändå påskpyntar kan du passa på att utrusta bostaden med moderiktiga växtarrangemang! 

Visste du att påskkaktus …
trivs fint i rumstemperatur, men tål temperaturer ända ned till 10 oC
ska vattnas var 8:e-10:e dag
	ska placeras ljust, men inte i direkt solljus – den trivs alltså i fönster som vetter åt väst eller öst



