Jäänsärkijät
Kohta ne ovat täällä! Kauden ensimmäiset sipulikukat kertovat
talven olevan vihdoin ohi. Tee kukista kaunis asetelma tai
somista niillä vanha pyöränvanne.

Linnuilta
peritty
Pue pelkistetty pajukranssi
romanttiseen kevätasuun
pujottelemalla oksien
joukkoon muutama narsissi.
Kerrannaiskukkaisilla,
kookkailla narsisseilla on
näyttävimmät kukat ja
tarkoitukseen sopivat pitkät
varret. Lintuhäkin
leskenlehti-istutus on tehty
hylättyyn linnunpesään.

Heidi Haapalahti kuvat Teija Tuisku

Kellopeliä
Herkät lumikellot ovat
puutarhan ensimmäisiä
kukkijoita, jotka nousevat
esiin lumipälvien keskeltä.
Lumikelloja muistuttavat
kookkaammat kevätkellot
kukkivat hieman myöhemmin. Viihtyessään ne levittäytyvät kunnon tuppaiksi,
joiden kukista raaskii
poimia osan maljakkoon
jouluruusujen seuraksi.
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Luvassa
täyspotti
Istuta suurisipuliset
narsissit yksitellen tai
muutaman sipulin rykelmissä pieniin savipotteihin ja kokoa niistä näyttävä asetelma. Kukintaajan jälkeen voit siirtää
sipulit ruukuista
kukkapenkkiin tulevien
keväiden iloksi.

Kuviokelluntaa
Matalassa vedessä
uiskentelevien kukkien
muodot tulevat kauniisti
esille. Leikkaa kukkavarret lyhyiksi, kaada
vadille vettä ja asettele
kukat sen pinnalle
kellumaan. Kevätsipulikukkien aikaan aukeavat
jouluruusut kestävät
vedessä pitkään.
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Tarjolla
sipuliteetä

Kukkiva
karuselli

Helmililjojen pienet
sipuliryppäät solahtavat
laakeisiin teekuppeihin.
Nosta kupit kauniina
päivinä ulos, sillä sisällä
kukat nuupahtavat
nopeasti tai venyvät valon
puutteessa pituutta.

Ripusta polkupyörän
vanne kattoon metalliketjuilla ja asettele
puhtaat sipulikukat ylösalaisin pinnojen väliin.
Kukkakoriste kestää
kauan kauniina viileällä
kuistilla tai parvekkeella.

5 × suloiset sipulit
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Lumikellot ovat aikaisimpia pieniä kevätsipulikukkia.
Ensimmäiset nuput avautuvat joinakin vuosina jo
maaliskuussa. Laji leviää hitaasti.

2

Matala Tête-à-Tête-lajike on tavallisin ruukkunarsissimme. Se kestää pakkasta pienen totuttelun jälkeen
jopa kymmenen astetta. Tetenarsissi on myös kestävä
puutarhakasvi. Se sopii hyvin esimerkiksi perennapenkin
reunuskasviksi.

3

Posliinihyasintin valkoiset, siniraitaiset kukat ovat
raikas yhdistelmä keltaisten narsissien kanssa.
Posliinihyasintit leviävät helposti lähiympäristöönsä.

Pienet
auringot
Hyisen talven jälkeen
keltainen tekee hyvää.
Asettele ruukkunarsissien
sekaan myös pari
keltakukkaista hyasinttia.
Niiden tuoksu tuntuu nyt
aivan erilaiselta kuin
jouluna.
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Iloisenväriset matalat krookukset ovat kauneimmillaan pieninä tiiviinä ryhminä. Piristä niillä pensaiden
alustoja ja nurmikkoa.

5

Helmililjojen pallomaiset kukat avautuvat toukokuussa. Tavallisin kukkien väri on syvänsininen, mutta
saatavana on myös valko- ja vaaleansinikukkaisia lajikkeita. Kukkakauppoihin liljat tulevat jo alkutalvesta.

