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Bruksanvisning för levande stenar
Ta bort locket från krukan och använd det som fat. Bearbeta torvtabletten såsom anges ovan. Lägg 
fröna på jorden och täck sedan över med ett tunt skikt jord (ca 0,5 cm). Ställ krukan på en varm (ca 20 
°C) och ljus plats i vardagsrummet. Håll jorden lagom fuktig fram till dess att fröna gror. Vattna 
sedan regelbundet. Vattna bara en gång i månaden på vintern.

Veiledning for levende steiner
Ta lokket av potten og bruk det som skål. Behandle torvtabletten som angitt ovenfor. Legg frøene 
på jorden og dekk så til med et tynt jordlag (ca. 0,5 cm). Sett potten på et varmt (ca. 20 °C) og lyst 
sted i stuen. Hold jorden moderat fuktig til frøene spirer. Vann deretter regelmessig. Må kun 
vannes en gang i måneden om vinteren.
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