
INREDNING 

KRUKOR 
SOM LOCKAR FRAM •• 
SKONHETEN 
Höga, vida, smala, randiga, vågiga ... När eleverna på 
Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK I Gote
borg, formger planterlngskrukor finns det Inga gränser. 
Och varje växt får en kruka som både passar dess ut
seende och behov. 

V ackra ytterkrukor finns det 
gott om m<'n egentligen trivs 
vaxler bast i enbart plante
ringc;krukor. Där är dock utbu
det ganska smalt, även om det 
blivit lite bättre de senaste åren. 
För att få fram krukor som pas
sar olika slag-,, vaxter startade 
HDK-eleverna ett samarbete 
med Golt'borg-- Botaniska Träd
gård. I de stora v-cixlhuscn valde 
eleverna på keramiklinjen ut si
na favoritväxter, <;om de sedan 
gjorde krukor till. Botanikerna 
förklarad<.' hur d<'n pl·rf<-kta 
krukan skulle vara konc;truerad 
och ck-wrna !->kapad<' 
D<• fu:k wta att det viktiga<.l<• ar 
<'ll ord<·ntligt hål I boltl'n på 

Krukentu• 
s1asterna 
Hanna Jårle
hed. Helena 
Andersson, 
Eva Jansson 
och Annika 
Svensson. 
I mitten b1ol<r 
gen Magnus 
Neuendorf. 

krukan. Krukan <;kall också va
ra gjord i ett sådant material 
att rötterna kan anda!->. Plac;t och 
glaserade krukor är inte~ bra. 
De har därlör använt porös lera 
som bara bränts en gång. Och 
så har de tagit hänsyn till olika 
plantorc;; rotsystem och form 
Utgångspunkten har varit att 
kruka och växt skall bilda l'n 
helhet. Att torka av och putsa 
krukorna ar förbJudt.>t. ~kning
en ar att avlai.,rringar rn.:h utfäll
ningar skall gl' l'll l'Xtra karak
tär. 
Vaxkrna är vanlig.i hrrona \,L, 

Il' r av dt •n l,\liga sorlt·n hn 
korna kan bt st111la-. via I ID I\, 
o:H-20 89 7.1 
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Apostlallljan 
fått en våghar 
ad kruka. 

form · r 11:en Fonnent:a 
"'aserade fa-

l de .,.. färger. ten I oHka 
Fö ott fa fram 

r t har rätt effek 
Annika Sve=n 
använt gips 
mar. 
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• Hanna Jarlehed föll 
för växten hemtrev
nad. Hennes pussel
krukor bildar en har• 
maniskt mönster. Kru
korna år gjorda I ler
gods och år byggda av 
"korvar· på plana. 

Pass,onsblomman 
behöver något att 
klättra i. I Annika 
Svenssons tvådelade 
skapelse far den 
chansen. Krukan år 
60 cm hog. Tar man 
av overtJyggnaden blir 
det en vant,g kruka. 
Det gula glaserade fa. 
tel finns med som 
spegel. 

Elefannungans 
spännande kruka har 
Hanna Jarlehed for
mat av kavlad lera 1 
en g,psform. Fargen 
är v,t engobe. Det 
brunaktiga mönstret 
kommer från utfällda 
kalker och salter 
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KRUKOR 
I FINA 
FORMER 
Gumm1euphorb1ans 
lite slokiga utseende in• 
sp1rerade Helena An 
dersson till ett dekorativt 
bladmonster på krukan 
OkenstJarnan I mitten 
har rotter som utvecklas 
på djupet, dar for ar den 
krukan hog och smal 
For att få en uppåtgåen 
de skruwerkan på kru 
kan har Helena haft hog 
fart på dreJsk1van Lys 
tern kommer från bivax 
och terpentin, som 
svampats m 
Svanssparnsen har inga 
speciella krav och trivs 
bra I den oppna krukan. 
Alla Helenas krukor har 
inbyggda fat. hon tycker 
att fat ofta förstor hel 
hetsb1lden Overkrukan 
har fått ett reJalt drane
nngshål. Lyfter man på 
överdelen uppenbaras 
fatet. Helena har kampat 
mycket med att gora 
skarven osynlig. 
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◄ Jenny L11Jedahl tyckte att ampelvaxternci blrv1t 
styvmoderligt behandlade med tråkiga och intetsa
gande krukor Så hon giorde en skapelse I tegellera 
som hanger I blå velourband . Krukan har dessutom 
långa skruvade dranenngsror, ovcrskottsvc1ttnct 
kommer på sa satt vaxterna inunder tillgodo. 

fargton har l v 
('Jort ohl-.a exp.:: 
nment med den 
tunnflytande får 
gade leran, en
gobe, som hon 
penslat på 


