Artikel: Duka upp till trädgårdsfest med blommor
Midsommar är en skön tid på året. Kvällarna är ljusa och ljumma, och trädgården är den perfekta ramen för en mysig fest för släkt och vänner. En snabbt och enkelt bordsarrangemang med blommor och naturmaterial från trädgården blir pricken över i, och tar dessutom bara ett ögonblick att åstadkomma.
Birgit Nouri, blomsterdesigner och innehavare av Blomsterhuset i Otterup på Nordfyn ,känner väl till den moderna konsumentens vardag. Allt medan hon ger tusen och ett förslag på enkla blomsterarrangemang sköter hon sin butik, tar emot beställningar på telefon och tar hand om varor som kommer in. 
-	Dagens konsumenter är mycket medvetna om miljö, hälsa och fräscha råvaror – allt detta går som en röd tråd genom de val de gör. Samtidigt är tiden en bristvara, och de lösningar konsumenterna väljer ska vara lättillgängliga och kunna klaras av i en handvändning, 
konstaterar Birgit Nouri. 

Miniväxter perfekta som bordsdekorationer
Medan bordsdekorationer och växtarrangemang bidrar till rätt feststämning, får alltihop gärna ha en personlig touch. Det får man genom den utformning eller design man väljer att ge arrangemanget.  
-	Miniväxter passar perfekt som bordsarrangemang. Urvalet är mycket stort – i synnerhet den här tiden på året – och det går alltid att hitta något som passar ens eget tycke och smak. Danska miniväxter har ett verkligt bra rotnät, vilket gör det möjligt att sticka ned grenar, blad och andra dekorationer i jorden. Om växterna vattnas ordentligt först, fungerar rotnätet som en form av levande oas. Fyll en vacker skål eller en speciell bricka med växter, och du är nästan färdig,   
säger Birgit Nouri. 
-	Även om det ska vara enkelt, vill vi kunna sätta vår personliga prägel på växtarrangemangen, och då är det en given idé att använda naturens egen rikedom. Ta en sväng i trädgården och leta rätt på speciella blad, ormbunke eller funkia, med spännande struktur. De kan läggas vid sidan av arrangemangen eller fungera som en förlängning av dem, och därmed ge form och fyllighet åt växterna. På samma sätt kan frökapslar från akleja och olika sorters gräs som sticks ned i rotklumpen bidra till att ge höjd åt arrangemanget. 

-	På så sätt kan man trolla fram sitt alldeles egna personliga blomsterarrangemang, och budskapet är att man inte behöver lägga en massa tid på att skapa något läckert.   
Tips 1:
Enkla bordsdekorationer med miniväxter
Förslag A: Korgbricka med solros
Placera ut miniväxter, t.ex. minisolros mellan strandsten tillsammans med Muehlenbeckia och Carex, och dekorera med vallmokapslar (Papaver orientale) med böjda stjälkar.

Förslag B: Vit strandskål med Dahlia och Sagina
Plantera en minidahlia i mitten av skålen och sätt en synlig kant av hönsnät flätat med björkgrenar omkring den. Plantera sedan Sagina runtom i en ring, vilken dekoreras med vita strandmusselskal mellan Sagina-växterna. Dekorera sedan skålen med två hybridolvongrenar.

Förslag C: Minikalanchoe i glasskål
Gör först en botten av ”rosor” formade av stora pestskråpsblad (Pesasites hybridas). Forma bladen efter att de har legat en timme som små gröna ”rosor”, dvs. att bladens kanter bockats in mot mitten hela vägen runt.
Placera de gröna ”rosorna” tätt i en glasskål med varmt vatten, ca 25 grader, och med små strandstenar i botten. Efter en timme är ”rosorna” hårda som sten och minikalanchoe kan nu stickas ner mellan bladen. Dekorera till sist med vallmokapslar (Papaver orientale) med stjälk.

Förslag D: skulptural lila bordsdekoration 
Plantera växterna Chrysanthemum frutescens och Exacum i var sin lila ytterkruka. Placera dessa intill varandra. Trä upp judaspenningar till tre rankor med sytråd som placeras mellan växterna. Stick ner fröstånd av Allium i den ena krukan och böj dem så att stjälkarna bildar en skulptural form.

Tips 2:
Snabb makeover av terrassen
Piffa upp krukorna på terrassen för fest. Välj större lösningar som enkelt och snabbt kan flyttas över till trädgårdskrukor – så blir feststämningen den rätta.   



