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Kurs i att komponera en fungerande
och vacker plantering, våren 2020
Vem vänder sig kursen till?
Det är bra om du känner till en del trädgårdsväxter och är intresserad av form, för detta är en
kurs för växtälskande esteter.
Vi kommer att skapa planteringar som får ta plats till förmån för människa och insekter.
Planteringar för mer lummiga trädgårdar.
Du kanske vill förnya en skuggig del, där gräsmatta ändå inte trivs, och skapa en stor
plantering med stora mattor av m
 arktäckande växter och buskar. Eller du vill göra en maffig
plantering runt er uteplats, dit fjärilar och bin ständigt söker sig.
Skugga eller soligt läge medför helt olika växtval och ger olika uttryck till växtkompositionen.
Detta ska du ska få lära dig mer om och öva på. Du kommer att rita en plantering.
Tid
Två inspirationskvällar i mars: onsdagarna 4/3 och 11/3, klockan 18.30–21.30.
En rit-workshop i mars: helgen 28/3–29/3, klockan 10–16.
Plats
Risvägen 54 i Saltsjö-Boo, hemma hos mig.
Fika serveras under kurskvällarna och det blir lunch och fika under helgen.
Pris
4 200 kr inklusive moms.
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Kursinnehåll
• Bildvisning med robusta och rådjurssäkra växter för olika lägen i trädgårdar runt Stockholm.
Växter som klär varandra, bladformer, solitärer och marktäckare
• Formellt och stramt eller en naturligare stil, vad passar till ditt hus och grannskap?
• Planteringars jord och uppbyggnad, stödmurar, kantning, var olika växter trivs.
• Hur man skalenligt mäter in sin trädgårdsdel med befintliga byggnader,
klippartier, träd, med mera. Grundläggande ritteknik för hand.
Litteratur
Du behöver boken "Perenner" av Björn & Marie Hansson, Prisma förlag (den finns till exempel
både på Adlibris och Bokus). Boken kommer du ha stor nytta av när vi planerar växter.
Det finns också tillgång till många inspirations- och faktaböcker under kurskvällarna.
Arbetsmaterial
Skisspapper, papper, linjaler, skalstock, pennor, suddgummin med mera finns att låna 
under rit-helgen. Om du vill jobba hemma så får du tips om var man köper olika redskap.
Till inmätningen behöver du en tumstock och gärna ett måttband.
Att ta med till första kurskvällen
• En så kallad nybyggnadskarta eller tomtkarta i skala 1:400. Kartan ska visa huset,
höjdkurvorna samt väderstreck (norrpil) på tomten. Den del av denna karta där du ska rita en
plantering, kommer jag att dra upp till lämplig skala.
• Några utskrivna foton på den del av trädgården som du vill arbeta med.

Anmälan och frågor
Anmäler dig gör du via e-post, info@marikadelintradgard.se.
Du är förstås varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill ha mer
utförlig information, mitt mobilnummer är: 070 562 54 94.
Marika Delin

