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BESKRIVNING

"Allt som allt en mycket behändig, fin liten bok till dig själv eller kanske som present till en nybliven
trädgårdsägare."Odla.nuPraktisk hjälpreda och inspiration!Trädgårdskalender är den enda i sitt slag: en
underbart vacker och inspirerande bok för alla trädgårdsentusiaster - både för nybörjaren och den mer
erfarne, för balkongen inne i stan och den stora trädgården på landet. Trädgårdskalender är på en gång en
praktisk hjälpreda där du kan dokumentera dina erfarenheter och en källa till inspiration som räcker året
runt. I flera år kan du skriva ner vad du gör i din trädgård och sedan dra nytta av dina erfarenheter. Varje
månad får du tips på vad du kan göra i trädgården, växthuset eller i krukorna inomhus samt läckra recept
som tar tillvara det som just då finns i trädgården eller naturen.Varje sida i boken är som ett konstverk i
sig, prydd med ljuvliga färgteckningar av Ingrid af Sandeberg."Genomtänkt och vacker bok, med en lyckad
balans mellan finstämda illustrationer och plats för egna anteckningar." Allt om TrädgårdIngrid af
Sandeberg är känd illustratör och har illustrerat bl a Vår kokbok och en rad böcker om äpplen. Stella
Westerlund är konsthistoriker och trädgårdsskribent och arbetar på riksförbundet Svensk Trädgård. Annika
Åberg har arbetat med reklam och information.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ideér och tips - Hasselfors Garden

Författare: Stella Westerlund, Annika Åberg, Ingrid af Sandeberg Praktisk hjälpreda och inspiration!
Trädgårdskalender är den enda i sitt slag: en underbart ...

Trädgårdskalender | Blomsterlandet.se

Köp online Trädgårdskalender - inspiratio.. (336106736) Almanackor och kalendrar � Avslutad 27 jan
12:37. Skick: Ny Utropspris 49 kr Auktion • Tradera ...

Trädgårdskalender - Allt om Trädgård

På Norrviken är det vackert året om. Trädgårdens stomme och dess formstarka strukturer med formklippt
buxbom är alltid en prydnad, liksom alla städsegröna ...
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TRÄDGÅRDSKALENDER

https://www.bo-fi.club/?p=TR%C3%84DG%C3%85RDSKALENDER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TR%C3%84DG%C3%85RDSKALENDER&ln=se
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