
Skovviol

Cikorie

Inspirationskort til dine
Tid til Blomster
hæklerier
Vi håber, du har lyst til at lade dig inspirere af naturens egne blomster. 
Du vælger helt selv hvilke blomster, du lader dig inspirere af. Vi har et 
par forslag, der matcher til farverne i posen.



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Violfamilien
Bladene på en skovviol er hjerte- eller nyre-
formede og sidder i en roset, og der er er 5 
kronblade. Den lugtløse blomst er meget lys 
blå.

Skovviolens frugt er en kapsel med små frø 
i. Når kapslen bliver moden tørrer den ind og 
åbner sig og de små frø slynges ud. Frøene 
har et olieholdigt vedhæng som myrerne kan 
lide at spise. Derfor bliver frøene tit spredt af 
myrer.

Fakta:
- Voksesteder: Skoven og det åbne land
- Højde: 5-25 cm høje
- Blomstrer: april-maj

Vidste du det?
Der findes mange forskellige slags violer. 
Martsviol blomstrer fx meget tidligt og dufter 
rigtig godt. Skovviol og kratviol blomstrer 
senere om foråret og dufter ikke. De duftende 
violer bruges i parfume og kosmetik. Violer 
bruges fx også som pynt på kager.

Kilde: www.skoven-i-skolen.dk  og ©Naturporten

Familie: Kurvblomstfamilien
Cikorie er navnet på den smukke, lyseblå 
blomst i sommerens vejkanter. 

Nogen spiser gerne blomstens blade. Det 
er en bitter salatplante. Cikorieblade er dog 
bedst inden planten sætter blomst, hvorefter 
den bliver for bitter.

Cikorie forekommer sjældent i Nord- og Vest-
jylland, men ellers er den almindelig i resten 
af Danmark. Planten er en flerårig, stivhåret 
urt.

Fakta:
- Voksesteder: Det åbne land
- Højde: 60-80 cm
- Blomstrer: juli-september

Vidste du det?
Cikorie er indført fra Sydeuropa. Planten 
(inklusiv rødder) kan anvendes mod fordøjel-
sesproblemer og appetitløshed. Tidligere blev 
plantens rødder anvendt som kaffeerstatning. 

Kilde: vildmad.dk og ©Naturporten

Skovviol: Cikorie:

Vil du se flere blålige blomster?
Så tag et kig på eksempelvis ”krybende læbeløs”, som er vildtvoksende i Danmark. 
Blomsterne er fulde af nektar, som blandt andet sommerfugle er vilde med.
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Engforglemmigej

Læge- oksetunge



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Rubladfamilien
Engforglemmigej er almindelig og ret hyppig 
overalt i Danmark. Den har små, flade blom-
ster, der er lyseblå med en gul og hvid midte. 

Frøene fra engforglemmigej kan flyde i ret 
lang tid og kan derfor spredes med vandet.

Fakta:
- Voksesteder: Det åbne land, sø og vandløb
- Højde: 15-50 cm
- Blomstrer: maj-august

Vidste du det?
Engforglemmigej har som andre arter af 
forglem-mig-ej fået navnet på grund af 
blomsternes blå farve, idet blå tidligere var 
et symbol for troskab. Urtens symbolske 
navn går igen på flere sprog, fx engelsk og 
tysk, hvor planten kaldes ”forget-me-not” og 
”Vergiss-mein-nicht”.

©Naturporten

Familie: Rubladfamilien
Oksetunge er en planteslægt med mange 
arter. Navnet hentyder til, at de tungeformede, 
lange, ru blade, som blomsten har, kan lede 
tanken hen på en oksetunge. Det er en urteag-
tig plante med opret, busket vækst. Stængler-
ne er tykke og stivhårede.

Kun langsnablede insekter som humlebier og 
natsværmere kan nå honningen i læge-okset-
unge. Blomsterne er samlet i grupper. 

Fakta:
- Voksesteder: Vejkant, grusgrave og marker
- Højde: 30-60 cm
- Blomstrer: juni-juli

Vidste du det?
Læge-oksetungen er et gammelt lægemiddel 
og siges at hjælpe på melankoli. Den skulle 
også være hjertestyrkende, god mod hoste og 
god til sårbehandling.  

 
Kilde: www.naturbasen.dk

Engforglemmigej: Læge-oksetunge:

Vil du se flere blålige blomster?
Så tag et kig på eksempelvis kornblomsten, som har frugter med fedtlegeme, som 
spises af myrer og derved bliver spredt.
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Farvegåseurt

Guldstjerne



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Violfamilien
Farvegåseurten er en flerårig urt, hvis blom-
ster bestøves af pollensamlende insekter. 
Den har en opret, busket vækst. Rodnettet be-
står af en lodret, forholdsvis spinkel pælerod, 
der dog når dybt ned.

Fakta:
- Voksesteder: Skov og mark, det åbne land,  
 grusgrave og vejkante 
- Højde: 30-50 cm
- Blomstrer: juni-september

Vidste du det?
På latin hedder den ”Anthemis tinctoria” . 
Anthemis er fra græsk og afledt af anthos der 
betyder ”blomst”. ”Tinctoria” betyder ”anven-
delig til farvning” og sigter til, at blomsterkur-
vene har været brugt til at farve gult med. 
I dag anvendes den kun til garnfarvning på 
hobbyniveau.

I det danske ”Gåseurt” skal ”gåse-” givetvis 
forstås som en nedsættende betegnelse for 
en ukrudtsplante, der vokser ”hvor gæssene 
færdes

Kilde: www.naturbasen.dk og wikipedi

Familie: Liljefamilien
Almindelig guldstjerne er en løgplante. Den 
kan spire og blomstre i det tidlige forår, fordi 
løget er fuldt af næring. I løbet af foråret 
danner planten små eksta løg, som bliver til 
flere små guldstjerner til næste år. De små løg 
kaldes yngleløg. De er bittesmå og hvide og 
sidder ved rødderne under det gamle løg

Blomsten er grøngul og har 6 kronblade, 6 
små grønne bægerblade, 6 støvblade og et lil-
le grønt støvfang i midten. Blomsterne sidder 
flere sammen i en skærm.

Fakta:
- Voksesteder: fugtig og næringsrig muld.
- Højde: 10-20 cm
- Blomstrer: april-maj

Vidste du det?
Guldstjernes frø bliver spredt af myrer. Hvert 
frø har et lille olieholdigt vedhæng, som my-
rerne godt kan lide. Myrerne henter frøet med 
sig, spiser det lille vedhæng, og lader resten 
ligge og spire til nye guldstjerner.

Kilde: www.skoven-i-skolen.dk

Farvegåseurt: Alm. guldstjerne:

Vil du se flere gulilge blomster?
Så tag et kig på eksempelvis Engblomme, som er en indikator for et mangfoldigt plante- 
og dyreliv. 
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Kodriver

Almindelig fredløs



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Kodriverfamilien
De lysegule blomster hænger flere sammen i 
nikkende skærme. De ligner lidt kopatter og 
kodriver betyder faktisk også kopatteblomst. 

Hver blomst har 5 lysegule kronblade, der er 
vokset sammen til en tragt. Hvis du kigger ind 
i blomsten af en hulkravet kodriver kan du se 
5 orange prikker. 

Og prøv en gang at snuse til blomsterne. De 
dufter fantastisk.  

Fakta:
- Voksesteder: Skoven og det åbne land
- Højde: 10-25 cm høj
- Blomstrer: april-maj

Vidste du det?
Hulkravet kodriver har en frugtkapsel, som 
stikker højt i vejret. Når det blæser og vinden 
får fat i planten, så stænglen rokker fra side til 
side, spredes de små frø langt omkring

Kilde: www.skoven-i-skolen.dk

Familie: Myrsinaceae
Almindelig fredløs er almindelig udbredt i 
hele Danmark. Planten vokser på fUrten dan-
ner ofte tætte bestande i rørsumpen.

Blomsterne er store og hjulformede med 
5 gule kronblade. Frugterne er kapsler, der 
åbner sig med 5 klapper. Inden i kapslerne er 
der en masse frø, som spredes ved hjælp af 
vinden.

Fakta:
- Voksesteder: fugtig jordbund i skove, mo-  
 ser, grøfter og ved sø- og åbredder. 
-  Højde: ca. 50-100 cm
- Blomstrer: Juni-august

Vidste du det?
Almindelig fredløs kan bruges til at farve 
uld med. Bladene farver gult og roden farver 
brunt. Desuden blev planten tidligere anvendt 
i medicin.

©Naturporten

Hulkravet kodriver: Alm. fredløs:

Vil du se flere gulilge blomster?
Så tag et kig på eksempelvis mælkebøtten, også kaldet ”Fandens Mælkebøtte” og ”Lø-
vetand”. 
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Hvid anemone

Hvid nøkkerose



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Ranunkelfamilien
Hvid anemone er meget almindelig i løvskove 
og krat, hvor den kan dække skovbunden helt 
i det tidlige forår. Hvid anemone er en flerårig 
urt med en lang krybende jordstængel. Inden 
træerne springer ud og dækker for lyset, vok-
ser anemoneplanterne frem fra rødderne. Når 
træerne får blade, visner anemoneplanterne, 
men de lever videre i jordstænglerne.

vid anemone har 6-9 hvide kronblade. Kron-
bladene kan dog også være let rødviolette. 

Humlebier samler pollen på anemoner, og 
bærer samtidig det hanlige støv fra blomst til 
blomst, så blomsterne befrugtes. Blomsterne 
har ikke nektar.

Fakta:
- Voksesteder: Skoven
- Højde: 7-25 cm
- Blomstrer: april-maj

Vidste du det?
Når det er fugtigt, lukker anemonernes blom-
ster sig, og de bøjer sig nedad. 

Kilde: www.skoven-i-skolen.dk  og ©Naturporten

Familie: Åkandefamilien
Hvid nøkkerose eller hvid åkande er en ret 
almindelig vandplante i hele Danmark. Urten 
vokser i rolige søer, damme, åer, tørvegrave og 
vandløb på op til 3 meters dybde.

Nøkkerosens blomster kan blive helt op til 20 
cm brede og består af 20-25 kronblade samt 
omkring 100 støvblade.

Når planten ikke længere blomstrer, snor 
blomsterstilken sig sammen og trækker blom-
stens frugtknude med ned i vandet. Når frøe-
ne er modne stiger de igen op til vandoverfla-
den og spredes med vandet.

Fakta:
- Voksesteder: Sø og vandløb
- Højde: stænglen kan blive op til 4 m
- Blomstrer: juni-august

Vidste du det?
Hvid nøkkerose er den vildtvoksende plante i 
Danmark, som har den største blomst. 

©Naturporten

Hvid anemone: Hvid nøkkerose:

Vil du se flere hvidlige blomster?
Så tag et kig på eksempelvis snerlen, hvor blomsterne er hvide eller blegrøde og kun 
åbner sig i solskin. Hver enkelt blomst er kun åben én dag.
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Pomerans høgeurt

Morgenfrue



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Kurvblomstfamilien
Pomerans høgeurt er i sin tid indslæbt med 
frø i græsblandinger fra Mellemeuropa. Idag 
en hjemmehørende vildart.

Pomerans-Høgeurt er ”apomiktisk”, som dæk-
ker over ”ukønnet formering”. Ved apomiktisk 
formering vil nye planter være genetisk iden-
tiske med moderplanten, idet de vil besidde 
arvemateriale udelukkende fra denne. Ordet 
”apomiksis ”kommer af græsk apo- ’uden’ og 
miksis ’blanding’.

Fakta:
- Voksesteder: Åben land
- Højde: 25-50 cm
- Blomstrer: juni - juli

Vidste du det? 
Pomerans høgeurt tiltrækker bl.a. sommerfug-
le, bier og humlebier. 

Kilde: Wikipedia

Familie: Kurvblomstfamilien
Denne blomst er ikke en vild blomst, men en 
sommerblomst. Vi har taget den med, da den 
er åbenlyst orange, er insektvenlig og fordi 
dens frø selvplanter, så hvis du først har haft 
morgenfruer, kommer de ofte igen, hvilket er 
godt for din have og insekterne. 

Den er også nyttig i køkkenhaven, da morgen-
fruer tiltrækker nyttige insekter, f.eks. svir-
refluer. Svirrefluerne er et nyttedyr, da de er 
vigtige bestøvere af blomster og frugttræer.

Fakta:
- Voksesteder: haver
- Højde: 50–70 cm
- Blomstrer: juni-langt ind i efteråret

Vidste du det?
Morgenfruens blomsterblade kan bruges som 
pynt på maden og i te. 

Kilde: google og www.sommerfuglehaven.dk

Pomerans høgeurt: Morgenfrue:

Vil du se flere orange blomster?
Så tag et kig på eksempelvis agerstedmoderblomsten , hvis ene kronblad har en orange 
plet. 
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Hunderose

Brombærblomst



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Rosenfamilien
Hunderosens danske plantenavn angiver 
nok plantens tidligere ringe an seelse som 
prydplante i forhold til de forædlede roser. 
Hunderosen er en stor og kraftig busk med 
tornede, og ofte klatrende stængler, som kan 
gro højt op i nabotræer. Blomsterne er store, 
hvide eller lyserøde. 

Om efteråret får hunderosen ca. 2 cm af-
lange røde og glatte hyben. Hybenfrugterne 
kan plukkes fra sidst på efteråret og hen på 
vinteren.

Fakta:
- Voksesteder: Skoven, kyst og hav
- Højde: 1-3 m
- Blomstrer: juni-juli

Vidste du det?
Frugterne har et meget højt indhold af C-vita-
min og mineraler. De bruges i saft, suppe og 
marmelade. Tørrede frø og skaller fra hun-
derosen anvendes som kosttilskud til både 
mennesker og dyr.

Kilde: www.haveabc.dk og ©Naturporten

Familie: Rosenfamilien
Almindelig brombær er en forgrenet busk med 
tornede skud. Grenene kan brede sig langt til 
siderne i skovbunden og danne et tæt krat. 
Blomsterne er hvide, rosa eller røde med 5 
kronblade. I august-oktober kan man plukke 
de sorte bær. 

Fakta:
- Voksesteder: vokser især i skovbryn og   
 mellem anden bevoksning i markskel, langs  
 veje og diger. Brombær trives bedst, hvor   
 der er lyst.
- Højde: 80-150 cm
- Blomstrer: juli

Vidste du det?
Brombær-grene har en 2-årig udvikling. Det 
første år dannes et kraftigt skud med blade. 
Næste år dannes sideskud, som får blomster 
og brombær. Så visner planten, men roden 
sætter nye skud næste forår. 

©Naturporten

Hunderose: Brombærblomst:

Vil du se flere lyserøde blomster?
Så tag et kig på eksempelvis stinkende storkenæb, som har store frugtknuder, som 
afsluttes med et langt ”næb”, som har givet navn til planten.
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Agertidsel

Rødkløver



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Kurvblomstfamilien
Agertidsel er meget almindelig i hele landet. 
Ager-tidsel er tilpasset til at overleve under 
græsning og optræder især hyppigt på enge 
og græsmarker. Den vrages af dyrene, dog 
ædes blomsterne i noget omfang især af 
hjortevildt.

Ager-tidsel har betydning for en række hvir-
velløse dyr, der lever af dens nektar, blade, 
blomster og stængler samt for frøædende 
fuglearter. Men den kan også udkonkurrere 
mere artsrige samfund grundet sin evne til at 
sprede sig.

Urtens blomster er samlet i små kurve, der 
sidder i en udbredt top. 

Fakta:
- Voksesteder: Det åbne land, kyst og hav 
- Højde: 50-130 cm
- Blomstrer: juni-september

Vidste du det?
Agertidslen har et vidt forgrenet rodnet. Selv 
små stykker af roden kan vokse videre og blive 
til nye planter. 
Kilde: www.mst.dk og ©Naturporten

Familie: Ærteblomstfamilien
Rødkløver er meget almindelig i hele Dan-
mark, hvor den vokser vildt. Derudover dyrkes 
rødkløver som foderplante på kløvergræsmar-
ker og enge.

Plantens blomster er små med en rødlig eller 
violet ærteformet krone. Blomsterne er samlet 
i tætte, kugleformede hoveder og bestøves 
af honningbier og andre insekter, der kan nå 
nektaren i blomsternes dybe kronrør. 

Fakta:
- Voksesteder: Næringsrig jordbund
- Højde: 15-50 cm
- Blomstrer: maj-september

Vidste du det?
Rødkløver er en vigtig plante i landbruget, 
da planten ligesom andre kløver- og ærte-
blomster kan optage kvælstof fra luften og 
derved gøder jorden. Hvis du googler rødklø-
ver, kommer der en del bud på urtemedicin 
op, da rødkløver bl.a. menes at bidrage til en 
rolig overgangsalder ved at lette gener som 
hedeturer. 

Kilde: google og ©Naturporten

Agertidsel: Rødkløver:

Vil du se flere lilla blomster?
Så tag et kig på eksempelvis stinkende storkenæb, som har store frugtknuder, som 
afsluttes med et langt ”næb”, som har givet navn til planten.
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Hjortetrøst

Blåhat



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Kurvblomstfamilien
Hjortetrøst har en meget kraftig nektar og kan 
derfor duftes på flere meters afstand både af 
mennesker og sommerfugle. Planten er enorm 
populær ved sommerfuglene. Tit sidder som-
merfuglene lang tid i blomsten.

Hjortetrøst er en flerårig urt med en stiv, opret 
vækst.  

Fakta:
- Voksesteder: Det åbne land, vandløb og   
 sumpe
- Højde: 1-2 m
- Blomstrer: august-oktober

Vidste du det?
Hjortetrøst hedder Eupatorium cannabinum 
på latin. ”Cannabinum” hentyder til at Hjorte-
trøstblade har en vis lighed med bladene på 
hamp. 

kilde: geografiskhave.dk og wikipedia

Familie: Kartebollefamilien
Blåhat hedder blåhat, men er nok nærme-
re blålilla. Almindelig blåhat er en flerårig, 
urteagtig plante. Vil du gerne have flere vilde 
og insektvenlige blomster i haven, er blåhat et 
godt bud.

Almindelig blåhat er en pollenkilde for både 
bier og sommerfugle. Faktisk findes der 
en biart, der udelukkende søger pollen fra 
blåhatten: Blåhatjordbien, som kun kan leve 
i områder med blåhat. Derudover vil du også 
opleve, at blåhat kan tiltrække nogle af de 
mindre sædvanlige sommerfuglearter.

Fakta:
- Voksesteder: Det åbne land
- Højde: 30-70 cm
- Blomstrer: juni-august

Vidste du det?
Blomsterne producerer store mængder nektar, 
som tiltrækker mange insektbestøvere.
Blåhats frugt har fedtlegeme, der ædes og på 
denne måde spredes af myrer.

kilde: froesnapperen.dk og ©Naturporten

Hjortetrøst: Blåhat:

Vil du se flere lilla blomster?
Så tag et kig på eksempelvis sankt hans urt, som i gamle dage også blev kaldt for kys-
seurt, lykkeblomst og kærlighedskål.



Inspirationskort til dine
Tid til Blomster
hæklerier
Vi håber, du har lyst til at lade dig inspirere af naturens egne blomster. 
Du vælger helt selv hvilke blomster, du lader dig inspirere af. Vi har et 
par forslag, der matcher til farverne i posen.

Almindelig røllike

Kornvalmue

foto fra florashop.dk



”Tid til Blomster Vallensbæk” er et samarbejde mellem 
”Tid til Blomster”og Vallensbæk Kommune. Læs mere på 
www.vallensbaek.dk/tidtilblomster

Familie: Kurvblomstfamilien
Almindelig røllike er hyppig og meget al-
mindelig i hele Danmark, hvor urten vokser 
på næringsrig jordbund på enge, skrænter, 
overdrev, brakmarker, strandenge, i vejkanter 
og som ukrudt i haver. Planten breder sig med 
underjordiske udløbere fra jordstænglen. 
Oftest er den hvid, men findes også i rød.

Rølliken har små blomsterkurve. Kurvene er 
samlet i tætte halvskærme. Frugterne spredes 
om vinteren, når vinden rusker dem af.

Fakta:
- Voksesteder: Det åbne land
- Højde: 10-30 cm
- Blomstrer: maj-juni

Vidste du det?
Almindelig røllike kan både anvendes til te, 
spises, bruges til plantefarvning samt anven-
des som lægeplante. Desuden har man fundet 
dele fra en røllike i Egtvedpigens kiste.

©Naturporten

Familie: Valmuefamilien
Valmuen er almindelig overalt i Danmark. 
Urten er enårig og mælkesaftholdig. Planten 
vokser på åben, næringsrig bund på dyrket 
jord, langs vejkanter og ved tidligere bebyg-
gelsesområder.

Blomsten, der er stor og rød, består af to bæ-
gerblade, der tidligt falder af, samt fire brede 
kronblade. Frugten er en glat og kølleformet 
kapsel, som åbner sig under et stjerneformet 
støvfang.

Fakta:
- Voksesteder: Den åbne land
- Højde: 20-70 cm
- Blomstrer: juni-august

Vidste du det?
Frøene slynges af blæsten ud af små huller 
øverst i kapslen. De kommer ud i små porti-
oner og bæres væk med vinden. Dette kaldes 
vindslyngspredning. 

©Naturporten

Almindelig røllike: Kornvalmue:

Vil du se flere rødlige blomster?
Så tag et kig på eksempelvis rød arve. Hvis det trækker op til uvejr, lukker blomsterne 
sig med det samme, og det har givet den navnet: Bondens timeglas. 


