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HAGE: Ser hagen litt grå og trist 
ut etter at vinteren har gjort 
sitt inntog? Fortvil ikke. Marita 
Ryland har tips som kan få 
hagen til å se grønn og trivelig 
ut.

Mange hager ser litt triste og glis-
ne ut nå senhøstes. Det meste er 
visnet ned og de fleste trærne har 
felt alle bladene sine.

Har du ikke anledning til å gå til 
innkjøp av vintergrønne vekster, 
finnes det andre lure knep du kan 
ty til for å få en hage som er fin og 
hyggelig året rundt.

Sanking i skogen
Rådgiver innen interiør og hage, 
Marita Ryland, har mange løsnin-
ger på hvordan du kan få en hyg-
gelig atmosfære også om vinteren.

– Fortvil ikke. Det som er ekstra 
kjekt, er at det ikke trenger å koste 
deg så mye mer enn en tur i sko-
gen, sier Marita Ryland.

Hun pleier alltid å ta seg en san-
ketur eller to på høsten.

– Der jeg samler inn forskjelli-
ge typer mose, kongler, kristorn, 
furu- og grankvister. Skal du san-
ke litt av betydning, må du huske 
å spørre grunneier før du forsyner 
deg. Allemannsretten gir oss rett 
til høste mindre mengder av res-
surser en finner i naturen som har 
ingen eller svært liten verdi. Det 
vil si at du har lov til å ta med deg 
hjem en stein du finner i naturen, 
noe mose til en juledekorasjon, 
eller døde trær og røtter til å lage 
skulpturer av, sier Marita Ryland.

Blikkfang
Når du har samlet inn litt materi-
ale, er det bare å slå seg løs. Nå er 
det bare kreativiteten som setter 
grenser.

– Jeg pleier alltid å lage en diger 
krans som jeg pynter inngangs-
partiet med. Jeg synes det er gøy at 
den er av litt størrelse, slik at den 
blir et skikkelig blikkfang. Denne 
kransen har jeg laget av noen ler-
kegreiener som jeg bare har tvin-
net lett i hverandre, og deretter 
har jeg surret den sammen her og 
der med ståltråd. Når lerkegreine-
ne mister nålene sine, tvinner jeg 
mose rundt, slik at kransen får 
nytt liv. Når vi kommer til våren, 
fjerner jeg mosen, og henger kran-
sen et litt mer skjult sted, gjerne på 
gjerdet, innimellom noen kruk-
ker. På den måten gjør den fortsatt 
nytte som dekor, forteller hun.

Beskytt med mose
Om du har mange krukker som 
ser litt tufse ut nå som staudene 
eller sommerblomstene har visnet 
ned, kan du enkelt piffe dem opp 
på forskjellig vis.

– Litt mose på toppen av jorden 
og noen vintergrønne greiner som 
du dytter nedi, gjør underverker. 
Plutselig har krukkene blitt grøn-
ne og fine igjen. Du kan gjerne 
også grave opp en liten furu med 
røttene, og plante den i en krukke 
som du har stående. Vipps, så har 
du fått deg en vakker bonsaiaktig 
vekst i hagen din. Det er veldig 
lekkert i både minimalistiske og 
japanskinspirerte hager.

En annen variant hun har prøvd 
seg på i år, er å lage mosekuler over 
nedvisnete stauder i krukker.

– Jeg bøyer til litt hønsenetting, 
men du kan også bygge en bue av 

kvister om du ikke har netting. 
Deretter legger jeg store flak med 
mose over. Ikke bare er det deko-
rativt, men det beskytter også vek-
stene dine om vinteren.

En annen variant, er å lage et 
mosetre.

–  Et mosetre lager du ved først 
å legge mose over vekstene du har 
i krukken. Merk at jeg ikke klip-
per vekk det som er visnet ned, 
men bare bretter kvistene sammen 
under mosen Dette er fordi jeg 
ønsker at all næringen skal få gå 
tilbake i jorden. Deretter dytter du 
en pinne ned i mosen og jorden, 
og så presser du mosekulen ned 
på toppen. Mosekulen lages ved å 
presse mose sammen til en ball og 
deretter surret litt ståltråd rundt. 
Til slutt kan du gjerne pynte med 
noen kongler, hvis du har lyst til 
det, sier Marita.

Start på hagen nå
Som rådgiver merker hun stor på-
gang om våren, men hun peker på 
vinterhalvåret som den perfekte 
tiden til å starte arbeidet med å få 
den hagen du ønsker deg til som-
meren.

– De som ønsker hjelp av en ha-
gerådgiver til å fornye hagen deres 
til våren, bør gjøre dette nå. Den 
beste tiden for bygging og forbe-
redelser er når hagen faktisk ikke 
brukes. Om sommeren skal hagen 
nytes, og ikke se ut som en bygge-
plass, avslutter Marita Ryland.

Du kan få flere tips og ideer ved 
å besøke Marita Rylands Insta-
gramkonto (@marita_ryland) el-
ler Rylandsrom.no.

av Ståle melhus
melhus@fanaposten.no

Fin hage året rundt

TIPS: – Fortvil ikke om hagen ser litt trist ut. Det kan fikses, og det som er ekstra kjekt er at det ikke trenger å koste deg så mye mer enn en tur i skogen, sier Marita Ryland. Foto: Privat

MOSEKRANS: Marita Ryland lager en stor 
krans av mose og greiner.  

MOSETRE: Ved å lage baller 
av mose kan du få et dekora-
tivt mosetre.  

BESKYTTELSE: Ved å bruke litt hønsenetting lager 
du en kule som du dekker med mose. Det vil både se 
dekorativt ut, og beskytte planten i potten.  

PORTAL: Bruk mose og granbar til å 
dekorere portalen. Kombinert med litt lys i 
førjulstiden blir det stemningsfullt.  

GRØNT OG TRIVELIG: Med en 
liten innsats får du en ganske 
dekorativ samling på terrassen.  


