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Sommerblomster 
Skap ditt eget sommerparadis på verandaen og i hagen 

med bugnende sommerblomster! 

 

 Med sommerblomster mener vi for det meste slyng/hengeplanter, og disse er nydelige å 

blande sammen i en høy krukke, verandakasse, ampler, eller utover i et bed. Disse kan du 

ha glede av hele sommeren, og de er med på å skape en vakker, frodig oase hvor enn du 

måtte ønske. 

 

Lurer du på hvilke slyngplanter vi snakker om? Her er de mest 

populære sortene: 

 Lobelia – finnes både som slyng og kantblomst, og får masse små blomster tett i tett i lilla, 

blå, hvitt og rosa. 

 Bacopa – slyng som er veldig lettstelt, som du slipper å plukke på. Finnes både som 

småblomstrede og storblomstrede, i alle mulige farger. 

 Petunia – finnes både som slyng og vanlig, og hver sommer har vi mange varianter av 

denne, gjerne tofargede, morsomme varianter i tillegg til ensfargede. 

 Million Bells petunia – en annen variant av petuniaen som er småblomstret og vakker. 

 Dichondra «Silver Falls» - som har lange, sølv/grå-fargede bladranker, og er kjempe fine 

å blande sammen med for eksempel bacopa i en krukke. 
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 Verbena – i mange farger, med tykke stilker. 

 Femtunge – lange ranker i blått, hvitt eller rosa, som gjerne omtales som en av de mest 

holdbare slyngplantene med tanke på vær og vind. 

 Villa de Paris – finnes i rødt og rosa, nydelige lange blomsterranker. 

 Pelargonia – ja, du ser riktig! Pelargonia finnes også som halvslyng, og er flotte 

 Sanvitalia – små, gule blomster, og en plante som generelt trenger lite stell. 

 Diascia – også kalt «tvillingblomst», og finnes i rosa, hvit, champagne og oransje. 

 Muehlenbeckia «pletter i luften» - lange ranker med grønne, små blader. 

 

Viste du at…? 

 Disse sommerplantene er det lurt å vanne og gjødsle ved planting. 

 Vi anbefaler å bruke langtidsgjødseldrops (for 6 mnd), så slipper du mer gjødsling resten 

av sommeren. 

 Du kan selvsagt også bruke gjødselpinner (4-6 ukers varighet), eller flytende gjødsel når du 

vanner. 

 


