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Namn Pris 
per 
påse 

Ant i 
påse 

Bild  

1.  Agapanthus 
Twister 
 
Afrikas blå 
lilja 

85 
 

1 

 

Vit med intensivt 
blått centrum. 
 
60–80 cm, juli-
sept 

2.  Alstroemeria 
Ligtu Hybrids 
 
Alströmeria 
 

50 3 

 

Härlig blandning i 
ljuvliga färger. 
 
40–60 cm, juni 

3.  Anemone 
Lord 
Lieutenant 
 

45 10 

 

Lilablå, halvfyllt, 
svart öga. 
 
Ca 35 cm, juni-juli 



4.  Anemone 
Mount 
Everest 
 

45 10 

 

Vit, dubbel, ca 35 
cm, juni-okt 

5.  Anemone  
Mr Fokker 
 

45 10 

 

Blå, enkel, ca 35 
cm, juni-okt 

6.  Crocosmia 
Mixture 
 
Höstlilja 
 

60 10 

 

Dessa perenna 
lökar blir till ett 
blommande 
fyrverkeri på 
sommaren med 
massor av ljusa, 
djärva nyanser av 
rött, orange och 
gult. 
 
Sort med stor 
blomma, 
 
Ca 60 cm, aug-
sept. 
 



7.  Cyclamen 
coum Pewter 
Leaf 
 
Dvärgcykla-
men 

45 1 Mycket härdig art, 
den bästa 
vinterblomman för 
vårt klimat. 
Blommar slutet av 
december-mitten-
april.  Bladen är 
elegant 
silverfärgade. 

 
 
. 

 

Liksom alla 
vintercyklamen 
älskar den 
väldränerad jord 
men är långt mer 
tolerant mot 
torka än äldre 
sorter. För att 
trivas ska den 
planteras i 
väldränerad 
humusrik jord, 
gärna under en 
lövfällande buske 
eller ett litet träd. 
Den vill ha sol och 
fukt tidigt på 
våren, men 
skugga och torrt 
mitt på 
sommaren. 

8.  Cyclamen 
hederifolium 
Album 
 

45 1 

 

Vit blomma och 
silverfärgade 
blad.  
 
10–15 cm, aug-
okt 
 
 
Plantera knölen  
3–5 cm djupt och 
täck med mullrik 
jord.  
 
Odlas i måttligt 
näringsrik, 
humusfylld och 
väldränerad jord i 
halvskuggigt läge 
under träd och 
buskar. 

9.  Dahlia  
Café au Lait 
 

30 1 

 

En populär, 
eftertraktad och 
underbar dahlia. 
Varierar i färg 
från ljus 
rosa/persika till 
krämigt beige, 
vanligen mörkare 
mot mitten. 
 
100 cm, juli-okt 



10.  Dahlia HS 
Wink 
 
 
 
AGM-
belönad 

25 1 

 

Ny sort med 
skimrande lila-
rosa kronblad och 
en rikt 
plommonfärgad 
ring runt 
blommans bas. 
Blommans fina 
färg lyfts mot 
bakgrund av djupt 
lila-brons-färgat 
bladverk. 
 
60 cm, juli-okt 
 

11.  Dahlia 
Ragged Robin 
 

35 1 

  

Blommorna har 
en informell form, 
färgen är djupt 
varmröd.  Mycket 
blomvillig. 
Blommans storlek 
5–10 cm. 
 
Ca 90 cm, juli-okt 
 
 

12.  Dahlia 
Seniors Hope 
 

30 1  En underbar 
dekorativdahlia, 
färgerna är en mix 
av purpur, rosa 
och korall.  

70 cm, juli-okt 

 
 



13.  Dahlia 
Twyning´s 
After Eight 
 

30 1 

 

Elegant och 
mycket populär 
med stor kontrast 
mellan de stora, 
fräscht vita 
blommorna och 
det svarta 
bladverket. Varmt 
gul-orange central 
disk. Blomman 
står upp fint och 
rakt även vid 
regn. 
 
Ca 90, juli-okt  

14.  Dodecatheon 
meadia 
 
 
Tolvguda-
blomma 

20 1 

 

Mycket variabel 
art med 
tuvbildande 
växtsätt. Har 
ljusgröna, 
äggrunda 
tandande blad. 
Blommar med 
stora flockar av 
rosalila blommor.  
 
30–40 cm, maj-
juni 

15.  Echinacea 
purpurea 
Eccentric 
 
 
 

75 1 

 

Stora blommor 
och vacker röd 
färg med inslag av 
lila. Blommar på 
stadiga stjälkar 
och bleknar något 
till orange 
nyanser när de 
mognar. 
 
60–80 cm, juli-okt 



16.  Eucomis 
autumnalis 
 
Tofslilja 
 

30 1 

  

Prisbelönt perenn 
med stjärnklara, 
vita blommor som 
bärs på styva 
stjälkar från 
midsommar till 
mitten av hösten.  
På spetsen av 
varje stjälk sitter 
en rosett av 
limegröna blad.  
 
25–35 cm 

17.  Eucomis 
Sparkling 
Rosy 
 
Tofslilja 
 

60 1   Pribeslönt även 
denna sort som 
har rosa blommor 
och mörkt 
bladverk. 
 
50–75 cm 

18.  Caltonia 
candicans 
 
Kaphyacint 
 

35 3 

 

En vacker växt 
med skimrande 
vita klocklika, 
svagt doftande 
blommor. Varje 
klase rymmer upp 
till 30 hängande 
blommor, men 
endast en 
fjärdedel är 
öppna samtidigt. 
Kan övervintra på 
friland under 
gynnsamma 
förhållanden, 
men utplantering 
rekommenderas. 
 
100–120 cm, juli-
aug 



19.  Gladiolus 
colvillii 
Frozen 
Sparks 
 

30 3 

 

Krämigt vit med 
rosa inslag och 
rosafärgade 
kanter på 
kronbladen. 
Attraktiv och lätt 
att odla.  

Ca 75 cm, juni-juli 

 

20.  Iris 
chrysogra-
phes Black 
Form 
 

40 1 

 

Små, delikata, 
sammetslika 
blommor i en 
intensiv färg av 
lila-svart. . 
Lättodlad och 
mycket vacker 
skäggfri iris. 
Utmärkt som 
snittblomma. 
 
Ca 45 cm, juni-juli 
 
 

21.  Iris 
germanica 
Lovely Again 
 

25 1 

 

Återblommande 
iris i ljuvligt 
lavendelblått. 
 
80–100 cm, maj + 
sept 



22.  Liatris spicata 
 
Rosenstav 
 

35 5 

 

1. Purpurröda 

blomkolvar över 

grönt, buskigt 

bladverk. En 

vacker, tålig 

perenn för 

kuperad mark och 

rabatter. 

78–80 cm, juli-aug  
 

23.  Lilium 
Eastern 
Moon 
 

30 1    Krämiga vita 
kronblad, mjukt 
kantade med bara 
en antydan av 
rosa. Kronbladen 
smälter mjukt in i 
grönt och guld i 
mitten av varje 
blomma. 
 
90–120 cm, juni-
juli 

24.  Lilium Lady 
Alice 
 

30 1 

 

Lady Alice är helt 
förtrollande. 
Aprikos-orange 
kronblad som 
bleknar mott vitt i 
kanterna. 
Överdådigt 
borstade med 
kanelfärgade 
prickar, mörkt 
grön hals och 
kanelfärgade 
ståndarknappar.  
 
Producerar upp 
till 20 blommor 
per planta. Har en 
ljus kryddig doft. 
Otroligt dekorativ 
med en elegant 
touch. 
 
80–100 cm, juli-
aug 



25.  Lilium 
martagon 
Arabian 
Knight 
 

45 1  Djupt mörkröda, 
bakåtböjda 
kronblad 
spräckliga med 
guld och kanter i 
orange. Fjärilar 
älskar dess 
ljuvliga doft. 
 
Lätt att odla, de 
naturalisera väl 
och återkommer 
årligen för pålitlig 
skönhet i 
trädgården. 
 
70–120, juni-juli 

26.  Lilium 
Navona 
 

25 1 

 

Lilium Navona 
tillhör den 
asiatiska gruppen 
av liljor. Den blir 
upp till 1 meter 
hög. Färgen är vit 
med en gulaktig 
mitt.  
 
69–89 cm, juli-aug 
 
 

27.  Lilium Zeba 
 
Orientalisk 
lilja 
 

40 1 

 

Tjusigt tvåfärgad 
med många,  
påfallande stora 
vita blommor 
med ett 
kontrasterande 
brunt hjärta och 
gula inslag. 
Doftar fantastiskt! 
 
Ca 90–120, juni-
juli 



28.  Liriope 
muscari 
Money-
maker 
 
 
Druvlilja 

55 1 

 
Lättodlad vintergrön perenn med spiror av blå-lila blommor som blommar ovanför de 
långsmala bladen i slutet av sommaren. Blommorna följs av svarta bär. Trivs i 
medelfuktig, väldränerad jord i full sol till halvskugga. Kan även växa i nästan full 

skugga men 
utvecklas då 
långsammare. 
 Har även bra 
tolerans för 
värme, fukt och 
torka. 
Skär bladen till 
marken sen vinter 
till tidig vår för ny 
tillväxt. Bra som 
marktäckare eller 
kantväxt, 
stenpartier, 
woodlands och 
även i kruka. 

• 30–40 cm, 

aug-okt 

•  

29.  Nerine 
Albivetta 
 

20 1 

 

Vit med rosa in-
slag. Lång 
blomningstid. 
Överflöd av 
utsökta blommor 
ovanpå slanka, 
förvånansvärt 
robusta stjälkar.  
 
40–50 cm, sept-
okt 
 
Planteras i 
väldränerad jord i 
full sol. Plantera 
nära ytan med 
toppen av löken 
ovanför ytan. 

30.  Nerine 
bowdenii 
 

20 1 

 

 Som ovan men 

rosa. 



31.  Paeonia 
lactiflora 
Bowl of 
Beauty 
 

60 1 

 

Ljuv doftpion vars 
rosa blommor har 
en krämfärgad 
tofs i mitten. även 
fin till snitt. Trivs i 
sol till halvskugga. 
Ställer inga stora 
krav fast föredrar 
en näringsrik och 
väldränerad jord.  
 
 
90 cm, juni-juli 

32.  Paeonia 
lactiflora 
Coral Charm 
 

70 1 

 

Läckra korallröda 
blommor som 
efterhand bleknar 
till ljus aprikos. 
Doftande. Mycket 
fin och ovanlig 
sort, passar även 
bra till snitt. Trivs 
i sol till 
halvskugga. Har 
inga stora krav 
fast föredrar en 
näringsrik och 
väldränerad jord.  
 
80 cm, juni 

33.  Paeonia 
lactiflora 
Duchesse de 
Nemours 
 

70 1 

 

En krämvit, 
underbart 
doftande skönhet. 
En av de bästa 
vita 
dubbelblommand
e sorterna. Passar 
även fint till snitt. 
Trivs i sol till 
halvskugga. 
 

70 - 80 cm, juni-
juli 



34.  Rudbeckia 
Cherokee 
Sunset 
 

65 3   Det har tagit tio 
år 
av förädlingsarbet
e för att få fram 
den här sorten 
med 7,5-10 cm 
stora halvdubbla 
och dubbla 
blommor i 
blandade nyanser 
av guldgult, 
orange, brons och 
mahogny. En 
kvalitetsblomma 
för rabatter, även 
utmärkt som 
snittblomma. 
Gynnsam för 
pollinerande 
insekter. 
 
70 cm, juli-okt 

35.  Grandiflorum 60 1 

 
En skönhet för den skuggigare delen av trädgården.  Plantera den i mullrik, 
fuktighetshållande jord i vandrande skugga.  

Samplantera gärna trebladen tillsammans med rododendron, sippor,  
 

spetsmössa och 
andra lundväxter. 
Den bildar med 
åren tuvbildande 
bestånd, och kan 
med fördel växa i 
en sluttning i 
norr. 
 
 
20-40 cm, maj-
juni 
 

36.  Trillium 
recurvatum 
 

60 1 

 

Förutom dess 
vinröda blommor 
har den här 
sällsynta arten 
vackra stora 
fläckiga blad.  
 
20-40 cm, maj-
juni 

 


