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En ide fra Norge af Kenneth Stensrud 

 

Det lyder unægtelig rart, og det har været prøvet før og endda med et godt resultat. 

 

Tag et par plasticrør med en diameter på ca. 20 cm og en længde på 1,5 - 2 meter. I dette rør skal du 

skære nogle slidser på ca. 3,5 cm og med ca. 25 cm mellemrum. Når du har lavet slidser nok - efter 

dit eget ønske, så skal du tage en varmepistol og varme plasten nok op til, at du kan trykke en soda-

vandsflaske ned i slidsen og udvide den til en lomme. Lav 2 slidser på modsat side af hinanden, såle-

des at du kan have en plante på hver side. På denne måde får du formet pælen rund. Når du er færdig 

med alle lommerne, skal du lave et ”gitter” i bunden, således at jorden ikke falder ud, når du flytter 

røret. 

 

Når du skal plante røret til, fylder du jord op til første lomme og sætter en knebet plante af en opret-

stående type i hver side af de to nederste lommer. Så fylder du igen jord på til næste lomme og plan-

ter igen, og sådan fortsætter du, til du har nået toppen. Husk at du undervejs skal dunke røret mod 

jorden et par gange mellem hver gang du har plantet, således at jorden i røret kan sætte sig. 

 

Ved valg af planter til denne konstruktion bør du vælge sorter med samme farvevariationer både til 

de hængende og til de oprette sorter. Eksempelvis hvide/blå, røde/hvide eller ensfarvede. Dette er for 

at få en så ensartet og pæn pæl som muligt. Hvis du blander farverne, skal du være forsigtig med 

sortvalget; nogen klæder hinanden, og andre er direkte stygge sammen, men det er jo en smags sag. 

 

Når det gælder hvilken sort, overlader jeg til dig selv at finde ud af, hvilke der passer bedst sammen. 

Du kan jo altid støtte dig til en bog eller et katalog. 

 

Vanding og gødning er alfa og omega i disse konstruktioner. Har du mulighed for at lave et perma-

nent og automatisk vandingsanlæg, er det bare fint, men den gode gammeldags metode med kande og 

slange er lige aktuel endnu. 

 

Jeg vil gerne med denne artikel ønske alle, som vil prøve dette, held og lykke. Og hav så et godt og 

hyggeligt forår. 

 

Kenneth Stensrud havde flere andre kreative forslag til dekorative former:  

Fuchsia-puddel, fuchsia-spiral og forskellige figurer ved hjælp af kyllingenet.  

 

En 14 år gammel artikel fra arkivet. 


