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Artikel: Happy Halloween
Skapa pigg och fräsch kontrast till den bloddrypande Halloween-världen, och bjud på fest med färgglada växter. Ohyggligt enkelt!  

Halloween är från början en amerikansk tradition, men européerna har sedan länge tagit den till sitt hjärta, och den har blivit ett givet festtema för både barn och vuxna. Roligast är det när hela familjen är med på festen och alla får ta del i förberedelserna med att skapa fasaväckande utklädnad, spännande halloween-mat och festliga och färgstarka dekorationer både utom- och inomhus.

Naturlig utklädnad
Sätt härlig och alldeles naturlig färg på Halloweens fantasivärld och dekorera med fräscha växter. Här får du några förslag som du kan hämta inspiration från, så att du kan sätta din egen personliga prägel på festen.  

Fest på gång
Sätt strutar i dekorationspumpor, så har du ordnat en vas eller hållare till växten! Plantera solanum (korallbär) i miniformat i struten och stick ned en höstlig gren eller grässtrån för att skapa höjd och lätthet.  

Solanum med spindelväv
Använd ett lågt fat eller en skål med en stor öppning. Fläta spindelväv av ståltråd och garn, och skapa en krans av väven runt skålens kant. Dra tvärpinnar eller ståltråd över skålen och fäst i jorden. Plantera flera solanum tätt intill varandra i skålen.

Orangefärgade skålar med kalanchoe och solanum
Plantera flera miniplantor i en skål. Stick ned orangefärgade pinnar med spansk peppar och prydnadspeppar på tvären vid kalanchoe. Arrangera physalis, japanska lyktor, mellan växterna. Täck jorden runt solanum med cerisefärgade pinnar som matchar färgen på kalanchoe. 

Kruka till trappan 
Plantera sedum calocephalus, silvergirland, i en kruka, och placera 4-5 lerkrukor mellan växterna och plantera sedan solanum i dessa. Stick in en träpinne i små dekorationspumpor och placera dem mellan växterna i olika höjder.  
Dekorera med dekorationskål
Plantera Brassica oleracea, dekorationskål, i en låg kruka. Arrangera physalis, japanska lyktor, mellan kålväxterna. Avsluta med orangefärgade pinnar som sticks ned kors och tvärs i växterna så att man får en spindelvävsliknande effekt.  




