Vad signalerar din fönsterbräda?

Medan ögonen sägs vara själens spegel, är fönsterbrädan ett visuellt visitkort och vårt ansikte utåt. Det handlar om ett signalvärde som inte ska underskattas.   
Fönsterbrädan berättar en hel del om de boende. För den som betraktar fönstret utifrån ger krukväxterna en signal om deras personliga smak och stil. En nytänkande och kreativ person kan tänkas välja alternativa och lite ”udda” krukväxter, till exempel från den omfattande kaktusfamiljen.  

Fönsterromantik
Är man däremot lagd åt det romantiska hållet, väljer man sannolikt en krukväxt med ett något mer klassiskt utseende, som begonia, hortensia eller rosor. Och har man en mer minimalistisk, modern stil, är orkidén en säker vinnare. Dess skulpturala framtoning ger profil och personlighet åt fönsterbrädan.

Gröna växter vittnar om en praktisk inställning. Förutom att ge liv åt fönstret, kan många av de gröna växter som finns i handeln (t.ex. bajonettliljan eller svärmors tunga, som den också kallas) fungera som en ”levande” gardin. Allmänt ses en tendens bland yngre kunder att välja krukväxter och andra fönsterprydnader som matchar bostadens övriga interiör.  
Nord, syd, öst och väst
Förutom att ge en vink om vem som bor där bakom fönstret, kan krukväxterna också säga något om vilket väderstreck fönstret vetter mot. Krukväxter trivs nämligen olika bra vid olika ljusinfall och temperaturer.   

Norrfönster är mörka, men den mängd ljus som trots allt når fram är tillräcklig för att ge lämpliga krukväxter ett friskt och grönt utseende. Söderfönster är perfekta för krukväxter som behöver mycket ljus – det gäller bara att komma ihåg att temperaturen kan närma sig tropiska nivåer om sommaren. Därför måste man välja växter som tål hög värme, eller se till att det finns möjlighet till skugga.  

Många växter trivs i fönster som vetter mot öst eller väst, eftersom de här får direkt sol under en viss tid av dagen.  
Förslag på krukväxter som lämpar sig för de olika väderstrecken:

Nord:
Dracena (afrikansk dracena)
Asplenium (fågelbobräken)
Dieffenbachia (prickblad)
Peperomia 

Syd:
Euphorbia  (Marmoreuforbia)
Hydrangea (hortensia)
Kalanchoe
Sansevieria (bajonettlilja/svärmors tunga)
Öst/väst:
Begonia
Rhipsalidopsis (påskkaktus)
Phalaenopsis (orkidé)
Primula

