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börjar sitt trädgårdsskapande med stor entusiasm för att sedan upptäcka att resultatet inte alls är lika
harmoniskt och inbjudande som de trädgårdar man beundrar i böcker, tidningar och tevereportage. Vad är

skillnaden? Hur gör de för att få det att bli så där oemotståndligt läckert? 

I Trädgårdsdesign får man steg för
steg lära sig hur man tar sig an uppgiften att designa sin egen drömträdgård, från den första enkla

planlösningen till hur man gör när man komponerar rabatter. Här finns rikt illustrerade exempel på olika
trädgårdsstilar och tips på hur man kan ge trädgården ett romantiskt, stramt, ledigt, sydländskt eller kanske
formellt intryck. Man får veta hur man på bästa sätt får innemiljön att passa ihop med utemiljön och här ges
handfasta råd om perspektiv, siktlinjer och blickfång. 

I Trädgårdsdesign får man också veta vad man bör ta
hänsyn till när man formar sin trädgård och hur man gör det bästa av klimat, läge, tomtstorlek och jord. I
boken förekommer trädgårdar från alla klimatzoner i Sverige, flera från tuffare klimat som i Norrland. Här
finns även presentationer av växter, framförallt perenner, som fungerar bra, är lättodlade och har många

kvaliteter. 

Boken innehåller mer än 500 fotografier från fantastiska svenska trädgårdar som visar hur man gör
för att skapa en drömträdgård av allt från radhustäppan till den stora tomten. Den storsäljande

Trädgårdsdesign gavs ut 2006 för första gången. Det här är en kartonnageutgåva. 
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I Trädgårdsdesign får man steg för steg

lära sig hur man tar sig an uppgiften att designa sin egen
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perenner, som fungerar bra, är lättodlade och har många kvaliteter. 


Boken innehåller mer än 500 fotografier från fantastiska svenska
trädgårdar som visar hur man gör för att skapa en drömträdgård av

allt från radhustäppan till den stora tomten. Den storsäljande
Trädgårdsdesign gavs ut 2006 för första gången. Det här är en

kartonnageutgåva. 



Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Trädgårdsdesign : för en vackrare hemträdgård&s=sebooks

