
 

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

Amaryllis 
Strålende Amaryllis – en av våre største julefavoritter! 

 

 Hvor mange ganger har vi vel ikke kjøpt inn Amaryllis-løker tidlig i November, for så å 

følge med mens den sakte, men sikkert, springer ut når julen nærmer seg? 

 

Eller kanskje dette er første året du prøver Amaryllis til og med? Her 

er våre 7 tips til stell av Amaryllis: 

1. Først – jo større løken på planten er, jo mer næring er det, og jo mer blomster vil du få. Se 

etter dette når du handler. 

2. Hvis du skal plante løkene selv, la minst halve løken være igjen over jorden. Sørg for at 

løken sitter godt fast i jorden. Husk også på at det vil ta 6-10 uker før den springer ut for 

fullt. 

3. Amaryllis liker lys og varme, og vil springe raskere ut jo varmere den står. Dermed kan du 

velge litt selv hvor lang tid dette skal ta, ved å sette den kjølig eller varmt . 

4. Amaryllis trenger veldig lite vann mens den vokser. Når stilken vokser, og blomstene til 

slutt springer ut – da kan du gjerne vanne den litt mer. 

5. Skjær av visne blomster, slik at nye raskere kan komme frem. 

6. Når de lange bladene begynner å komme frem, da er det et tegn på at blomstringen er over. 

 



 

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

 

 

7. Spar på løkene til neste år, kanskje den blomstrer igjen. Gi den gjerne litt vann av og til, 

men ikke begynn å gjødsle før i Mars. 

 

Har du prøvd Amaryllis som snittblomst? De er vakre som bukett på 

bordet også, og mange mener det ikke blir jul uten! Noen lure tips: 

1. Bruk en stor vase hvis buketten er stor, da stilkene på Amaryllis er ganske store. 

2. Sett dem gjerne i ca 10 cm vann. Blir det for mye vann vil stilkene raskt bli «vasne» og 

knekke. 

3. Bytt ut vannet ofte, det kan fort dannes bakterier der. 

4. Hvis stilken henger litt – sett en tykk ståltråd eller blomsterpinne inne i den hule stilken. 

 

Viste du at… 

 Det norske navnet på Amaryllis er «Ridderstjerne»? Eller at planten finnes i både hvitt, 

rosa, polkastripet rødt/hvitt eller rosa/hvitt? 

 


