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Miniaturehaver Emma Hardy Hent PDF Forlaget skriver: Miniaturehaver handler om havedyrkning i
miniformat. Uanset hvor lidt plads du

har til rådighed - inde eller ude, i en have, på altanen eller blot i en vindueskarm
- så får du her originale, sjove og inspirerende ideer.

De 35 forskellige projekter spænder lige fra et elegant bregne-terrarium
til farverige, fletkurve fyldt med muntre sommerblomster. Der er spiselige

småhaver, fx en bærhave i en sød, emaljeret brødkasse, og vertikale
krydderurtehaver i zinkspande. De allermindste haver i denne bog kan du have
stående på bordet, fx i æggeskaller og små glas! Børn kan også lære noget om
at dyrke have ved at følge de enkle trin-for-trin-billedserier; på den måde kan de

lave deres egen fehave eller et mystisk dinosaurlandskab.
Hvis du er på udkig efter ideer til, hvordan du kvikker dine stueplanter op, skaber
et arrangement af sommerblomster, kommer i gang med dyrkning af grøntsager
og krydderurter på begrænset plads eller sætter fut i dine altankasser, så giver

Miniaturehaver dig al den inspiration og viden, du har brug for til at komme godt
fra start.
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