
 

  

Beskrivelse og såvejledninger til Havebuket Mors dag gaveæske 

Stort tillykke med gaven. Gaveæsken indeholder 6 blomster, der er nøje udvalgt ud fra at de sammen kan 

danne en flot buket, samtidig med at de blomstrer samtidig. At de samtidig også har høje nektar og pollen 

værdier, er kun ekstra godt. 

Gaveæsken indeholder følgende blomster, med link til sorten på vores site – hvis du skulle få behov for at 

købe lidt mere. På de efterfølgende sider følger en beskrivelse og såvejledning af alle blomsterne. 

Ridderspore - Giant Pacific: https://froesnapperen.dk/products/ridderspore-giant-pacific  

Kornblomst - Blue Boy: https://froesnapperen.dk/products/kornblomst-blue-boy  

Russisk mandstro: Sælges kun i denne samlede æske. 

Hvid klokkeblomst: Sælges kun i denne samlede æske. 

Lavendel: https://froesnapperen.dk/products/lavendel  

Jomfru i det grønne - Albion Green pod: Sælges kun i denne samlede æske. 
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Ridderspore Giant Pacific  

Ridderspore Giant Pacific er et smukt farvepalette af blålilla, violette og hvide 
blomster. Disse flotte stauder med semi-dobbelte blomster vil stå smukt i din 
have og deres tilstedeværelse vil tiltrække sig opmærksomhed. 

Saml et dusin eller flere stængler i en lille vase, og du får en af de smukkeste 
buketter. Larkspur som en blomst indikerer et stærkt bånd af kærlighed. Giv dine 
kære en dejlig buket af disse blomster og del sommerglæden! Larkspur blomster 
har dog en tendens til at være skrøbelige og relativt kortvarige i vasen (under 7 
dage). 

Hvis du derimod ønsker at tørre den til senere brug i dekorationer skal du lade 
alle undtagen de øverste tre til fire blomster åbne og hænge dem på hovedet på 
et varmt, tørt sted ud af stærkt lys i 2 uger (Tørrede afskårne blomster bevarer fuld farve). 

Når du først har lært at dyrke larkspur, vil du sandsynligvis inkludere dem i haven år efter år. Beslutningen om, 
hvornår larkspurs skal plantes, afhænger noget af din placering. Når stauden er etableret, er Ridderspore 
blomsterpleje simpel og grundlæggende. 

Larkspur planter foretrækker kølige somre og kræver en periode med kølige temperaturer i de første 6 uger af vækst 
for at udløse blomsterudvikling. Larkspur blomster er smukke planter, der kan tilføje arkitektonisk højde til din have. 
Landskabseksperter bruger dem ofte som baggrund for andre, mere uformelle planter. De passer godt sammen i 
havehegnene, mens mindre sorter er fremragende kantplanter. 

Larkspur er værdsat som en af de traditionelle planter til sommerhushaver. Det er praktisk, at Ridderspore er 
modstandsdygtige overfor skadedyr. Hjorte og harer har ikke tendens til at spise dem. I mellemtiden er de nyttige til 
at tiltrække sommerfugle til haven. 

Larkspur er en giftig plante. Alle dele af alle larkspur-arter er giftige, men ny vækster og frøene indeholder de højeste 
koncentrationer af giftige stoffer. (Stammen og frøene indeholder alkaloider). Tag forholdsregler for at forhindre børn 
og kæledyr i at indtage den. 

Larkspur fik deres navn fra formen af deres blomster. Der er en ”anspor”, der stikker ud af bagsiden af blomsterne, der 
siges at ligne en lærkes klo. Blomsterne er også blevet kaldt lærkeklo og lærkehæl. I middelalderen blev de kendt som 
ridderens ansporing for deres lighed med sporer på ridderens rustning. 

Latinsk betegnelse: Delphinium ajacis 

SÅVEJLEDNING - Ridderspore 

Riddersporer foretrækker at stå i fuld sol (halvskygge går også an) og i let fugtig, veldrænet og meget næringsrig jord. 
Kan have brug for lidt støtte - fx fra de omkringstående planter. 

Larkspur kan ikke lide at blive våd i lange perioder, men det har brug for konstant fugt. Sørg for, at planter forbliver 
jævnt fugtige, især når de blomstrer. Hvis de forbliver for tørre for længe, kan planterne blive forkrøblede og have 
dårlige knopper, så du kan gå glip af blomster. Larkspur blomstrer længere, hvis du fjerner gamle blomster. 

Blomstring: Juni-Juli (klipper du dem ned efter afblomstring kan de blomster igen September-Oktober) 

Såtidspunkt: Forspires indendørs i februar til juli - 1 frø per potte. 



 

  

Kan også koldsås i de kolde måneder: 
Når du skal så stauder fra frø, er det bedst at efterligne naturens gøren og laden. Det vil sige, at de fleste staudefrø har 
godt af at ligge i jorden i løbet af vinteren - nøjagtig ligesom det sker i naturen. Staudefrøene har nemlig oftest behov 
for en kuldeperiode og skiftende temperaturer, som fremkalder spiringen. Når foråret kommer, vil frøene spire.  

Du kan så stauderne fra det sene efterår og helt frem til april. Men desto tidligere du sår, desto bedre. Stauderne vil 
som regel ikke kunne nå at blomstre det første år, men du kan forvente en lille blomstring det efterfølgende år hos de 
fleste stauder. Køber du staudefrø, som du først planlægger at så senere, er det en god ide at opbevare frøene køligt, 
mørkt og tørt indtil såningen. 

Udplantningstidspunkt: Fra maj 

Sådybde: ½ cm 

Planteafstand: 30 cm 

Gødningsbehov: Mellem-stort - sørg for rigelig med gødning i bedet i foråret. 

Du kan så staudefrøene direkte i havejorden eller i kasser og bakker - men sæt også her frø i køleskabet i 10 dage for 
at forbedre spiring. Sår du i kasser eller bakker, skal du bruge så- og priklejord og selvfølgelig sørge for, at 
kasserne/bakkerne har huller, så vandet kan løb fra. Sørg for at holde jorden fugtig gennem hele vinteren. 
Kasserne/bakkerne skal stå udendørs og en smule beskyttet, fx i et koldt skur. Hold øje med, at der ikke kommer mug. 
Når foråret kommer, og frøene spirer, skal spirerne ud i solen - og fortsat holdes fugtige. Når planterne er store nok til, 
at du kan håndtere dem, kan du udplante dem i haven. 

Det er bestemt ikke forbudt at så staudefrø senere på foråret eller i løbet af sommeren. Det kan du godt, men her får 
nogle staudefrø muligvis brug for en kuldeperiode, før de vil spire. Hvis du oplever at frøene ikke vil spire, kan du 
sætte såpotten i køleskabet i to-tre uger, hvorefter du tager dem udenfor igen. Det kan ofte kickstarte frøene, der er 
svære at fremspire. 

Sådybde for staudefrø: Tommelfingerreglen er, at staudefrø skal sås i en dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen 
diameter. Så store frø skal sås dybere end små frø. Er frøene meget små, kan du blande dem med lidt sand og drysse 
dem ovenpå jorden, hvorefter du giver dem et let tryk. Drys evt. efter med ganske lidt så- og priklejord. 
 
Tip: Skær de visne blomster ned til 10 cm over jorden og giv gødning efterfølgende, så du kan få en 
efterårsblomstring. Omplantes og deles hvert 4.-5. år for at sikre fuld blomstring. 

  



 

  

Kornblomst Blue Boy  

‘Blue Boy’ er den klassiske, blå kornblomst, som vi kender fra de danske enge og 
marker. Sammen med den røde kornvalmue er den blå kornblomst indbegrebet 
af dansk sommer. Den blå kornblomst nyder i øjeblikket sin egen renæssance, og 
det er den vel undt. Tidligere blev den betragtet som ukrudt, men i dag sætter vi 
pris på dens kvaliteter som bi-venlig og spisevenlig nytteplante, der ovenikøbet 
gør sig fortrinligt som skæreblomst. 

Kornblomst er rig på både pollen og nektar, og det sætter vores kære bier pris 
på. Samtidig kan du nyde kronbladene som spiselig pynt på dine kager, dit 
bagværk og dine salater. Kronbladene kan også tørres og anvendes i te eller som 
pynt på julens småkager. Kronbladenes smag er krydret; henad nellike og peber. 

Og så må vi ikke glemme, at blå kornblomst er leveringsdygtig i smukke blomster til dine buketter. Du kan også vælge 
at tørre blomsterne og bruge dem i evighedsbuketter. Der er faktisk ikke nogen god grund til ikke at dyrke den blå 
kornblomst, vel? 

Blomsterne bliver 40-80 cm høje. Blomstrer fra juni til september. Knib gerne visne blomsterhoveder for at forlænge 
blomstringen. Kornblomst er nem at så og dyrke. Den er ret nøjsom og klarer sig fint i almindelig havejord. Kan dyrkes 
i blomsterbedet, i køkkenhaven eller i en stor potte på terrassen eller altanen. 

Latinsk betegnelse: Centaurea cyanus 

SÅVEJLEDNING - Kornblomst 

Kornblomst skal have en solrig placering. Hold jorden fugtig, indtil frøene spirer.  

Ved forspiring sås der i bakker eller potter og drys gerne et fint lag kompost på toppen. Frøene skal stå lyst, da det 
hjælper på spiringen, som normalt tager 14-21 dage. Hold en temperatur på 15-20 grader. Hold jorden frugtig men 
ikke vandtung. Når planterne har fået 2-3 sæt blade kan de ompottes – husk at akklimatisere planterne inden de 
plantes ud.  

Unge kimplanter tåler en let nattefrost, så de kan sås direkte på friland i foråret eller om efteråret, hvor vinteren er 
mild. Vær opmærksom på at frøene er meget eftertragtede af fugle og harer kan finde på at spise af planterne i det 
tidlige forår, mens maden stadig er knap. Forbered jorden ved at tilsætte lidt kompost. Jorden skal være vel kultiveret 
og revet fint og vand jorden jævnligt især i tørre perioder. Spred frøene og dæk med at lag jord på ca. 1 cm. Tynd ud i 
kimplanterne når de har fået 2-3 sæt blade så de har en afstand på c. 15 cm. Ønsker du en vild have skal du ikke tynde 
ud i kimplanterne. 

Såtidspunkt: Så direkte på voksestedet i marts til maj eller forspir i drivhus fra marts til april. 

Udplantningstidspunkt: Maj 

Sådybde: 1 cm 

Planteafstand: 12 cm 

Rækkeafstand: 40 cm 

Gødningsbehov: Lille  

https://froesnapperen.dk/collections/sommerblomster-en-to-aarige-blomster/products/valmue-kornvalmue


 

  

Eryngium Planum ’Blue Glitter’ – Russisk Mandstro 

Tidslen Eryngium Planum ’Blue Glitter’, eller Russisk Mandstro, er en funky og 
fascinerende plante med opretstående grønne til sølvfarvet stængler, som er 
kronet med kegler af hvide, nålepudeformede blomster. 

Med sine lyse stål blå blomster og unikke udseende tilføjer Blue Glitter elegance 
og et strejf af klasse i vasen til både frisk eller tørret afskårede blomsterbuketter.  

Selve blomstringen varer kun 2-3 uger, men frøhovederne er mindst lige så 
dekorative som blomsterne. Planten bliver 50-100 cm høj. Mandstro har høj 
pollen og nektar værdi for bier men tiltrækker også sommerfugle.  

Vær opmærksom på at denne staude er selvsående og breder sig også ved 
rodskud! Den kan være vanskelig at luge bort bl.a. pga. sine dybtgående rødder. 
Vi anbefaler at du planter disse i høje krukker så kan du undgå ukontrolleret spredning. Husk der skal være plads til 
plantens lange rodsystem.  

Latinsk betegnelse: Eryngium planum 

Blomstring: Juli-august 

SÅVEJLEDNING – Mandstro Eryngium  

Blue Glitter er ekstremt holdbar og trives på varme, solrige steder med let havejord eller sandjord, men er tolerant 
over for mere krævende steder. Opbinding kan blive nødvendig.  
 
Såtidspunkt: Maj-juni. 

Tip: Takket være sin lange pælerod er Eryngium Glitter meget tørke tolerant, når den først er etableret, og den har ikke 
brug for ekstra vand, medmindre den udsættes for langvarig, varm tørke. Men overskydende overfladefugtighed vil få 
kronen til at rådne, så Eryngium Glitter skal være adskilt fra andre planter, der kræver mere vand. 

Den nemmeste metode er at genså om efteråret og derefter være tålmodig og vente på at se, hvad der spirer om 
foråret. En tommelfingerregel siger at frøene skal plantes 3 gange så dybt som deres omgangskreds – men nogle frø 
kræver lys for at spire. Hvis det er tilfældet skal de blot trykkes ned i den fugtige jord så de har god kontakt. 

Planten vil begynde at spire når temperaturen nærmer sig 12-18° C. Da planten er en staude anbefaler vi at du 
stratificerer frøene først inden du begynder. Det betyder at du skal køle frøene i køleskabet i ca. 4 uger og plante dem 
derefter udendørs; de spirer efter to til tre uger. Som med mange stauder kan disse frøplanter tage det meste af den 
første vækstsæson for at etablere gode rodsystemer og blomster. I de efterfølgende år kan du forvente, at de blomstrer 
på det forventede tidspunkt. 

Sådybde: ½ cm 

Planteafstand: 40 cm 

Gødningsbehov: Lille. Eryngium Glitter har gavn af en lille smule kompost. 

Pleje: For at opnå længere blomstring, kan du fjerne afblomstrede hoveder, men de ser vidunderlige ud langt ind i 
vinteren, så lad efterårsblomsterne blive på stilkene - fuglene vil takke dig. 

I sensommeren graver du omhyggeligt planterne og rødderne op sammen og skærer pæne, fede sektioner af 
rødderne væk. Skær aldrig mere end en tredjedel af plantens samlede rodmasse væk. Genplant straks 
forældrekroppen. Plant de enkelte rodsektioner i en blanding af kompost og let havejord i en lille potte, og sørg for, at 
rodsegmentets afskårne ende (kronesiden) vender opad. Rodsegmentet skal være helt nedgravet, men 
afskæringsspidsen skal være lige næppe under overfladen. 

Lad potterne overvintre på et beskyttet sted. Om foråret skal rodsegmenterne begynde at generere nye rødder, som 
du vil se stikke ud af bunden af potten. Når der etableres et netværk af rødder, og der kommer grønne skud over 
jordlinjen, kan du udplante din nye Erygngium Glitter i haven.  



 

  

Hvid Klokkeblomst 

’Hvid Klokkeblomst’ smalbladet eller Campanula persicifolia (ferskenbladet 
klokkeblomst) er en klassiker i skærehaven.  

Klokkeblomsten, der elegant sender sine høje, robuste stilke op mod himlen, som 
bærer store, udadvendte, kopformet klokkelignede blomster. 

Planten fremstiller løvmåtter, som danner et godt bunddække og er stedsegrøn 
året rundt undtagen i de hårdeste vintre. Klokkeblomster blomster længere hvis 
du regelmæssigt fjerner de visne blomster.  

Klokkeblomst er perfekt som afskåren blomst og er smuk i buketter – den holder 
op til 1 uge i vasen. 

Denne flerårige blomst bliver 60-90 cm høj og er ideel til altaner i krukker, 
staudebede eller gårdhaver. Let at dyrke og tilmed hjortebestandig, så den bliver ikke spist af hjorte eller kaniner og er 
derfor også ideel til sommerhushaver.  

Slægtsnavnet campanula er afledt af den italienske campana, der betyder 'klokke' og henviser til blomstenes form. 
Persicifolia betyder 'med blade som et ferskentræ'. Campanula persicifolia kaldes almindeligvis ferskenbladet 
klokkeblomst, fordi de lange smalle blade ligner ferskentræets. 

Latinsk betegnelse: Campanula persicifolia 

Blomstring: Juni-august 

SÅVEJLEDNING – Klokkeblomst smalbladet Hvid  

Dyrkes bedst i løs og veldrænet jord. Klokkeblomster tåler kun lidt skygge om eftermiddagen og fortrækker fuld sol. Jo 
mere direkte sollys planten får, jo flere blomster producerer den. 

Såtidspunkt: Forspiring april-maj, friland maj-juni – kan sås igen fra september-oktober. 

Ved såning fra frø på friland skal du forberede jorden med kompost. Alt efter type kompost må du gerne bruge en del. 
Dæk frøene med fint grus eller et tyndt lag med en blanding af jord og kompost.  

Ved forspiring kan de i princippet sås når som helst og spiringen er hurtig, når temperaturen holdes ved 15-20 grader. 
Men du kan også så i uopvarmet drivhus og vente på naturlig spiring, da mange frø har en naturlig dvalemekaniske og 
først spirer til foråret.  

Når kimplanterne har deres første par “rigtige” blade (dem som kommer efter kimplanterne første par blade), ompot 
hver kimplante ud i 7,5 cm potter. Anbring planterne så de modtager delvist sollys. Akklimatiser planterne inden de 
plantes ud på friland men først når der med sikkerhed ikke kommer mere nattefrost.  

Sådybde: ½ cm 

Planteafstand: 30 cm 

Gødningsbehov: Lille 

Forbered jorden med kompost inden såning eller udplantning og igen midt på sæsonen kan tilføres en lille smugle igen 
for at give planten ekstra næring.  

Pleje: Lad jorden føles tør ved berøring mellem vandingerne – men den må ikke få lov til at tørre helt ud. Påfør vand 
på jordniveau for at forhindre at løvet bliver vådt. Vand gerne tidligt om morgen, så den stigende sol og temperatur 
kan tørre evt. vådt løv.  

Efter sæsonen kan du klippe planten ned til 6-7 cm og dække med et tilsvarende lag barkflis og gran i håbet om at 
planten overlever vinteren og kommer igen næste år.  

  



 

  

Lavendel 

Lavendel er en legendarisk staude kendt for sin særegne og parfumerede duft, 
der leder tankerne hen på sommer i Sydfrankrig. Det grågrønne løv og de 
smukke, lilla blomster er både en fryd for øjet og en glæde for bier og insekter. 

Disse frø er, hvad man kalder 'Ægte lavendel'; altså den helt klassiske lavendel. 

Latinsk betegnelse: Lavandula angustifolia 

 SÅVEJLEDNING - Lavendel 

Frøene skal kold stratificeres inden forspiring – det gør du ved at placere dine frø 
mellem 2 våde stykker køkkenrulle og læg dem i en forseglet plasticpose. Opbevar posen med frø i køleskab i mindst 3 
uger.  

Derefter skal frøene forspires i jord i lave bakker. Frøene skal kun lige dækkes med jord og skal holdes fugtige men 
ikke alt for våde. Frøene har brug for sol og varme. 

Forspiring kan være en langsom affære og for nogle sorter kan tage op til 1-3 måneder før de begynder at spire – så 
vær tålmodig. Lavendelfrø har brug for varme og en temperatur på 18-21° C. Hvis ikke du har et varmt sted skal du 
bruge varmemåtter til at holde dine frø varme nok (eller evt. gulvvarme hvis du har dette). 

Udplantning kan ske når planten er ca. 7-8 cm høj. 

At starte lavendler fra frø er ikke svært, men det kræver tid, tålmodighed og plads til dine frøbakker. Det første år vil 
din lavendel ikke være imponerende, men år 2 kan du forvente en stor flot blomstrende lavendel.  

Såtidspunkt: Forspir dine lavendelfrø indendørs i februar-maj.  

Udplantningstidspunkt: Maj-august, når spirerne er blevet til små planter 

Sådybde for staudefrø: Tommelfingerreglen er, at staudefrø skal sås i en dybde, der svarer til 1-2 gange frøets egen 
diameter. Så store frø skal sås dybere end små frø. Er frøene meget små, kan du blande dem med lidt sand og drysse 
dem ovenpå jorden, hvorefter du giver dem et let tryk. Drys evt. efter med ganske lidt så- og priklejord. 

  



 

  

Jomfru i det grønne ’Albion Green Pod’ 

Jomfru i det grønne ’Albion Green Pod’, også kaldet Nigella damascena, er en 
sød og dekorativ sommerblomst, der er nem at dyrke fra frø. Blomsten kaldes 
også ”Love-in-a-mist” pga. af virvaret af de tynde fennikel-lignende løv, der 
danner en tåge omkring blomsterne, hvilket gør den let at genkende.  

Jomfru i det grønne er en smuk blomst, der giver dine buketter et let udtryk – 
blomsterne holder godt i vasen når de skæres og de spændende frøbælge kan 
tørres og bruges i ”evighedsbuketter”. For at tørre frøbælgene skal du skære, 
mens bælgene stadig er grønne og friske. Hæng dem på hovedet når de tørrer.  
 
Vælger du derimod at lade blomsterne stå og pryde haven er den særdeles 
bivenlig med sin høje nektarværdi. 
 
Bliver cirka 40 cm høj. 
 
Latinsk betegnelse: Nigella Damascena 

 
SÅVEJLEDNING - Jomfru i det grønne 

Jomfru i det grønne kan ikke lide at blive ompottet, så det er bedst at se den direkte på friland. Når du sår skal du blot 
sprede frøene og rive stedet efter. Du behøver ikke dække frøene med jord, men de skal presses lidt ned så de holdes 
fugtige.  

Vælg en solrig placering (gerne mindst 6 timers sol om dagen) og tynd ud i kimplanterne så de står med 12-15 cm 
afstand. Jomfru i det grønne blomstrer ikke længe, du kan derfor gentage din såning ca. hver 4 uge for at forlænge din 
blomstringsperiode. Når de første blomster går i frø og selvsår sig selv kan du stoppe din egen såning. 

Hvis du vil have Jomfru i det grønne i krukker, kan du starte den indendørs, fire til seks uger før du er klar til at sætte 
planten udenfor. Da planten ikke er god til ompotning på grund af dens lange pælerod, så undgå ompotning, når det 
er muligt og vælg en stor potte fra start. 

Såtidspunkt: Så direkte på voksestedet i april-juni måned, når al risiko for frost er ovre. 

Sådybde: 1 cm 

Planteafstand: 20 cm 

Rækkeafstand: 20 cm 

Gødningsbehov: Lille 

Tilføje kompost ved såning og evt. 1 gang om måneden i blomstringsperioden.  

Pleje: Vand blomsterne 1-2 gange om ugen i tørre perioder.  

 


