
 

Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

 

 

Azalea 
Ekte jule- og nyttårsstemning – DET får vi av Azalea! 

 

 Ikke bare passer den inn nesten hvor som helst, den er også enkel å stelle så lenge den ikke 

tørker ut. På vinterstid finner du gjerne både røde, rosa, hvite og lilla Azalea – noe for 

enhver smak! 

 

Lyst på noen tips? Her er de 4 viktigste for stell av Azalea: 

1. Ikke la den tørke ut. Hvis blader begynner å dette av og blomstene visner raskt, da har den 

tørket for mye. 

2. Dupp gjerne planten i en bøtte med vann til det slutter å boble (ca. 5 sekunder). Vann 

gjerne ett par ganger i uka, og husk å kjenne etter om den er tørr. 

3. Azalea liker å stå kjølig, men tåler ikke frost. Plasser den gjerne på et lyst og ikke så varmt 

sted. 

4. Knip av visne blomster (mange faller av selv), så nye knopper kan komme raskere frem. 

 

 

 



 

Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

 

 

Hvordan pynte Azalea klar til julefeiringen? 

 Bruk kongler! Det skaper både høst og julestemning, og til nyttår kan du bare strø litt 

sølvglitter over. Konglene fester du enkelt med ståltråd. 

 Lag små sløyfer av silkebånd! Her kan du variere i fargevalg og være så kreativ du bare vil. 

Vi fester gjerne 3-5 små sløyfer på hver plante (spørs på størrelsen på planten), og synes 

gjerne både gull og rødt er nydelig til jul på hvit Azalea. 

 Bruk spray-lim, og spray et lett lag over plantens topplokk – og strø så glitter eller hva du 

måtte ønske til pynt. OBS! For mye spray kan ødelegge blomstene, så viktig med KUN et 

lett lag. 

 


