
 

Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

Alpefioler 
– blomsten som minner om vakre sommerfugler! 

 

Noen mener alpefiolen er vanskelig å stelle, men det viktigste å tenke 

på er dette: 

1. Den er veldig glad i lys. 

2. Ha den inne i gangen eller på et soverom hvor det er litt kjølig (helst under 20 grader), og 

unngå å sette den i vinduskarmen rett over en ovn, eller ved en peis. 

3. Den trives også best i litt høy luftfuktighet 

Her er våre tips til stell av Alpefiol: 

 La gjerne Alpefiolen tørke litt mellom hver vanning, og vann ekstra godt når den blomstrer 

for fullt. 

 Sett planten i en skål, og vann så direkte i skålen, så den selv kan trekke det inn. Om du 

vanner rett i jorden så er det fare for at det kommer gråskimmel. 

 Om de grønne bladene begynner å bli gule så er det tegn på at den har fått for mye vann, 

eller til og med at vannet kan ha vært FOR KALDT. 

 La Alpefiolen stå så lyst som mulig – dette gjør at den holder på de fine fargene bedre! 

 Du kan ha planten ute utover høsten, men ta den inn når første frostnatt kommer 
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 Alpefiolen er i knollplante-familien, noe som betyr at når blomstringen er over, da skal den 

helst ikke vannes. Den kan stå slik frem til det begynner å bli vår igjen og lyst ute – da kan 

du begynne å vanne igjen. 

 

Viste du at… 

 Alpefiolen blomstrer hele høsten og vinteren? Eller at blomstene ser ut som sommerfugler 

når de folder seg helt ut? Bladene er i tillegg hjerteformede – noe som gjør denne blomsten 

knallfin! La den gjerne stå litt kjølig, men lyst. 

 


