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Allium basalticum ‘Silver Spring’. Höjd 70-90 cm. Blommar maj-juni. Planteringsdjup 12-15
cm.

Allium carinatum ssp. pulch. ‘Album’. Vitblommande rosenlök/ dropplök. Höjd 40-50 cm.
Blommar juli-augusti. Planteringsdjup 6-8 cm.

Allium obliquum Vridlök/slingerbladslök eller Sibirisk lök
Bladen är vridna, och stjälken bugar med knopparna neråt innan blommorna slår ut. Odlas
som prydnadsväxt här med annorlunda blomfärg, men odlas som bladgrönsak i Sibirien och
centralasien. Går att använda ungefär som kajp. Höjd 60-100 cm, sol-halvskugga i grusig
rabatt. Blommar juni-juli. Planteringsdjup 12-15 cm.



Allium schubertii ‘Arctic snow’. Vitblommande fyrverkerilök, passar att torka. Höjd 40-50 cm.
Blommar maj-juni. Planteringsdjup 12-15 cm.

Allium triquetrum Sloklök. Höjd 40 cm. Blommar maj-juni. Planteringsdjup 6-8 cm. Ätlig, lär
smaka och används som ramslök. Skuggad växtplats som inte torkar ut.

Allium unifolium Glanslök. Höjd 60 cm. Blommar maj-juni. Ska vara en bra snittblomma.
Planteringsdjup 6-8 cm.

Anemone nemorosa ‘Blue Eyes’ .Fylld vitsippa med blå mitt. Höjd 10-15 cm. Blommar i
april-maj. Rhizomen sätts horisontellt 2-3 cm djupt i fuktighetshållande jord.
Halvskugga-skugga.



Anemone nemorosa 'Royal blue' . Höjd 10-15 cm. Blommar i april-maj. Rhizomen sätts
horisontellt 2-3 cm djupt i fuktighetshållande jord. Halvskugga-skugga.

Anemone x lipsiensis Svavelsippa, en naturlig hybrid mellan vitsippa och gulsippa. Höjd
10-15 cm. Blommar i april-maj. Rhizomen sätts horisontellt 2-3 cm djupt i fuktighetshållande
jord. Halvskugga-skugga.

Bellevalia pycnantha Sorghyacint Höjd 25 cm. Blomning i maj. Sommarbakas varmt och
torrt, men står samtidigt att den föredrar fuktig jord och växer i Iran-Turkiet i fuktiga ängar.
Vissa föreslår plantering i framkant av buskage och under glesa träd. Planteringsdjup 10 cm.

Bellevalia pycnantha 'Green pearl' . Sorghyacint med annorlunda blomfärg. Se ovan.



Crocus balansae 'Orange Monarch' . Bronskrokus. 10-15 cm hög. Blommar mars-april.
Planteringsdjup 5 cm.

Crocus chrysanthus 'Cream Beauty'. Bägarkrokus. Blommar feb-mars. Höjd 10-15 cm.
Planteringsdjup 5 cm.

Crocus imperati 'de Jager' . Blommar feb-mars. Höjd 10-15 cm. Planteringsdjup 5 cm.

Erythronium toulumnense 'White Beauty' . Vitblommande sort av Gul hundtandslilja. Höjd
20-25 cm. Blommar i april. Planteringsdjup 6-8 cm. Torvjord eller annan fuktighetshållande
jord i halvskugga. Gillar inte kalk.



Fritillaria acmopetala Brungul klocklilja. Höjd 40-50 cm, blommar apr-maj. Planteringsdjup
6-8 cm.

Fritillaria elwesii Lykisk klocklilja. 30-40 cm hög. Blommar i maj. Planteringsdjup 6-8 cm.
Väldränerad växtplats, vill ha det torrt under sommaren.

Fritillaria pallidiflora Blek klocklilja. Höjd 35 cm. Blommar i maj. Planteringsdjup 10 cm. Odlas
i mullrik jord som inte torkar ut helt. Sol-halvskugga.

Fritillaria ‘Paradise beauty’. Lite ljusare sort av kejsarkrona med lila stjälkar. Höjd 80-100 cm.
Blommar april-maj. Planteringsdjup 15-20 cm.



Fritillaria persica ‘Purple Dynamite’. Mörk klocklilja, sorten har glansiga blommor. Höjd 90
cm. Blommar april. Planteringsdjup 15-20 cm.

Iris 'Katharines gold'. Höjd 10-15 cm. Blommar i mars. Planteringsdjup 6-8 cm.

Iris reticulata 'Pauline'. Höjd 10-15 cm. Blommar i mars. Planteringsdjup 6-8 cm.

Leucojum aestivum ‘Gravetye Giant’ . Sommarsnöklocka. Sorten selekterades av William
Robinson i början av 1900-talet och har fler blommor per stängel än arten. Höjd 50-75 cm.
Blommar april-maj. Planteringsdjup 20 cm. Gärna lite fuktigt läge i halvskugga.



Narcissus 'Arctic bells'. Vitblommande sort av påsktrumpet/krinolinnarciss. Höjd 10-20 cm.
Blomning i mars. Planteringsdjup 12-15 cm.

Narcissus ‘Bridal Crown’. Höjd 30 cm. Blommar i maj. Doftar. Planteringsdjup 12-15 cm.

Narcissus ‘Cragford’ . Höjd 35 cm. Doftande blommor i maj. Planteringsdjup 12-15 cm.

Narcissus 'Julia Jane' .
Blek påsktrumpet. Naturligt uppkommen mutation, hittad i Marocko på 1960-talet. Höjd 15
cm, blomning i mars. Planteringsdjup 6-8 cm.



Narcissus 'Mint Julep' . Höjd 40 cm, blomning april eller kanske snarare maj här.
Planteringsdjup 12-15 cm. Både i sol och skugga, gärna fuktig men väldränerad jord.

Narcissus 'Rip van Winkle'. Påsklilja/snönarciss som odlats åtminstone sedan 1884. Höjd 15
cm, blommar april-maj. Planteringsdjup 12-15 cm. Både i sol och skugga, gärna fuktig men
väldränerad jord.

Narcissus ‘Snowball’ Höjd 40 cm. Doftar. Blommar april-maj. Planteringsdjup 12-15 cm.

Narcissus x odorus 'Plenus'. Dubbel Campernell. Höjd 25-30 cm, blommar april. Gammal,
flerblommig hybrid mellan jonkvill och påsklilja som odlats sedan före 1900. Doftar.
Planteringsdjup 10 cm, sol eller skugga i fuktig men väldränerad jord.



Tulipa 'Apricot Pride'. Darwinhybrid. 55 cm hög. Blommar april-maj. Planteringsdjup 10-15
cm.

Tulipa 'Artist'. Viridifloragruppen. Höjd 30-35 cm. Planteringsdjup 10-15 cm. Blommar maj.

Tulipa ‘Bleu Aimable’ . Sen enkelblommig tulpan. Höjd 60 cm. Planteringsdjup 10-15 cm.
Blommar i maj.

Tulipa 'Blushing Girl' . Sen enkelblommig tulpan. Höjd 60 cm. Planteringsdjup 10-15 cm.
Blommar i maj.



Tulipa 'Couleur Cardinale'. Triumftulpan. Gammal sort från 1845. Höjd 35 cm. Blommar i maj
och doftar. Planteringsdjup 10-15 cm.

Tulipa ‘Exotic Emperor’ Fosterianagruppen. Höjd 35 cm. Blommar april-maj. Planteringsdjup
10-15 cm.

Tulipa ´Honeymoon´. Fransblommiga gruppen. Höjd 40 cm, blommar i maj. Planteringsdjup
10-15 cm.

Tulipa ‘Merel Delight’ Triumftulpan. Höjd 35 cm. Blomning april-maj. Planteringsdjup 10-15
cm.



Tulipa ‘Spring Green’. Viridifloragruppen. Höjd 50 cm. Blommar i maj. Planteringsdjup 10-15
cm.

Tulipa acuminata Spindeltulpan. Höjd 40-50 cm. Blommar april-maj. Planteringsdjup 6-8 cm.

Tulipa aucheriana x hageri-geel. Höjd 20 cm. Blommar april-maj. Planteringsdjup 6-8 cm.

Tulipa cretica 'Hilde' . Sort från 1853. Höjd 15 cm. Blommar i april. Odlas i väldränerad,
grusig jord. Planteringsdjup 6-8 cm.



Tulipa humilis, Violtulpan. Höjd 10-15 cm. Blommar i april. Planteringsdjup 5 cm i
väldränerad grusig jord.

Tulipa humilis v. pulch. 'Alba caerulea oculata' . Höjd 10 cm. Blommar i april. Planteringsdjup
5 cm i väldränerad grusig jord.

Tulipa sprengeri Sommartulpan. Den tulpanart som blommar senast på säsongen, slutet av
maj-början av juni. Höjd 30-40 cm. Planteringsdjup 6-8 cm. Trivs i väldränerad något sandig
jord, men ska inte torka ut helt. Frösår sig där den trivs. Man trodde att arten var utrotad i
naturen och endast fanns kvar i odling, men sen har ett bestånd i norra Turkiet hittats.

Tulipa sylvestris Skogstulpan/vildtulpan. Höjd 30 cm. Blomning i maj. Doftar. Planteringsdjup
5 cm. Trivs i både sol och skugga i mullrik, genomsläpplig jord. Sprider sig med både frön,
utlöpare och sidolökar.



Tulipa whittallii, Smyrnatulpan. 25 cm hög. Blommar i april-maj. Planteringsdjup 5 cm (men
har sett rekommendation 20 cm i annan källa) i väldränerad jord.


