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JANUAR
Skisser opp hagen 
og hva du skal dyrke.

Bestill frø på nett.

Se til planter som 
overvintrer inne.

Lag islykter med Lag islykter med 
blomster.

Grav ut en bålplass
 i hagen.

FEBRUAR
Kjøp såjord, perlitt og 

vermikulitt.

Se til planter som 
overvintrer inne.

Driv fDriv frem kvister 
innendørs.

MARS
Rak plenen med rive.

Få i gang komposten.

Sett overvintrende 
planter frem i varmen.

Så sommerblomsteSå sommerblomster, 
tomater og andre 
grønnsaker.

APRIL
Fjern jorddekking fra 
bed og kasser.

Beskjær rosene.

Sett sommer- 
blomstrende knoller.

Så gulrøtter ute.Så gulrøtter ute.

Legg poteter til groing.

Pynt opp med lyng og 
løkblomster.

AUGUST
Høst poteter og annen 
frukt og grønt.

Ta opp hvitløken og 
legg til tørking.

Beskjær trær og busker.

Så spinat, Så spinat, reddik, 
plukksalat og andre 
raske vekster.

JULI
Sett opp vannings- 
sytem for ferien.

Høst grønnsaker som 
vil gå i stokk i varmen.

Gjør tiltak for å unngå Gjør tiltak for å unngå 
snegleangrep.

Knip av visne blomster.

OKTOBER
Sett hvitløksfedd. Sett 
noen i potte inne også, 
for å høste skudd.

Tilfør kompost i bed og 
dyrkekasser.

TTa inn planter som skal 
overvintre inne.

Ta opp knoller som ikke 
tåler frost.

NOVEMBER
Rak sammen blader og 
lag løvkompost.

Vask og rydd i 
hageredskaper.

Lag julekranser av Lag julekranser av 
granbar, lyng, kongler 

og bær.

Dekk til bed med løv 
eller granbar.

DESEMBER
Lag adventskrans med 
julens vekster.

Sett ut fuglenek.

Heng opp girlander av 
granbar.

Se til planter som Se til planter som 
overvintrer inne.

MAI
Flytt ut blomster og 
kjøkkenhagevekster 
—unntatt de mest 
varmekrevende.

Legg fibeLegg fiberduk over kål- 
og gulrotbed.

Begynn med tiltak mot 
snegler.

Sett poteter.

SEPTEMBER
Sett blomsterløk 
for våren.

Del godt etablerte 
stauder.

Lag hvitløksfletter.

Siste stuss av hekken Siste stuss av hekken 
for et ryddig uttryk 
gjennom vinteren.

Rak unna nedfallsfrukt.


