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HUR MAN ODLAR I TRÄDGÅRDSKRAGAR 

1. Måla 

Målar man kragarna håller de betydligt längre än obehand-

lade. De ser dessutom snyggare ut. Vill du olja in eller måla 

dina pallkragar så börja med det. Måla gärna både ut- och 

insidan. Det går dock givetvis även att använda kragarna 

som de är, utan att behandla dem. 

 

2. Placera ut 

Stapla pallkragarna ovanpå varandra till önskad höjd.  

 

3. Plasta in 

För att träet inte ska komma i direkt kontakt med den fuktiga jorden kan man häfta fast plast på 

insidan (det går bra att klippa sönder t.ex. en sopsäck och använda). Då det kan bildas kondens 

bakom plasten rekommenderas att även insidan av kragen målas. Men det går att använda kragarna 

både utan färg och plast. 

 

4. Använd markduk 

Klipp ut en bit markduk, vilket är en duk som släpper igenom vatten men inte läcker jord. Den ska 

vara några decimeter större än botten av pallkragen. Lägg den över hela markytan och häfta 

eventuellt fast markduken längs kanterna. Har du ingen markduk går det bra att använda en 

presenning eller ett lager tidningar för att skydda mot ogräs, men då bör du inte häfta fast det längs 

kanterna. 

 

5. Fyll på jord 

Fyll med lika delar planteringsjord och gödsel. För två pallkragar 1,2x0,8m staplade på varandra blir 

två säckar plantjord och två säckar gödsel lagom. Blanda. Alternativt kan du fyll med enbart 

kogödsel, vilket går att köpa i säck.  

 

6. Plantera 

Plantera eller så frön och vattna rikligt. På våren bör 

temperaturen i jorden vara minst sex grader när du börjar.  

 

7. Vattna 

Fortsätt vattna regelbundet under hela säsongen. 

 

 Skydda vintertid 8.

När hösten kommer kan du t.ex. lägga en spånskiva eller annat skydd över pallkragen. Vill du att 

pallkragarna ska hålla sig fina ännu längre kan du fälla ihop och förvara dem inomhus i t.ex. garaget 

över vintern. 



 

FÖRDELAR MED PALLKRAGAR 

 Ogräsfritt & skyddat - I en pallkrage är din odling mycket mer skyddad än i en vanlig rabatt. Med 

markduk i botten så slipper du gräs och ogräs. Väggarna skyddar mot vind. Du kan enkelt hålla t.ex. 

fåglar bort från jordgubbarna genom att stapla en extra krage på och sedan spänna fast ett nät över. 

Ett band med sandpapper (våtslippapper som tål regn) runt 

pallkragen håller sniglar borta då de inte gärna river sönder 

sin tunna hud genom att ta sig över det.  

 Mer och snabbare tillväxt - I en krage värms jorden upp 

snabbare och blir varmare och bättre dränerad än i en vanlig 

rabatt, vilket ger ett snabbare resultat. Dessutom går 

plantorna att sätta närmare varandra än i ett vanligt 

trädgårdsland eftersom jorden är så näringsrik. Du får alltså 

plats med mer på mindre yta. 

 Enkelt och bekvämt - Du slipper det tunga tråkiga grävandet som krävs vid vanlig odling och du 

behöver inte rensa bort besvärligt rot-ogräs innan du odlar. Kragarna går snabbt och enkelt att fälla upp 

och kan placeras på nästan vilket underlag som helst, direkt på gräsmattan/rabatten eller till och med på 

ett berg, eftersom själva jordbädden byggs på höjden. Du kan enkelt flytta kragarna nästa år om du vill 

byta plats på din odling. Vill du ställa undan kragarna i garaget för vintern så går de lätt att vika ihop så de 

tar liten plats. 

 Snyggt och flexibelt - Förutom höjden så kan du även välja 

vilken form din rabatt ska ha. Kragar kan man nämligen bygga 

ihop som man vill, till en trekantig, kvadratisk, sexkantig eller 

annan valfri formation. Du kan dessutom själv måla kragarna i en 

passande färg som t.ex. matchar huset eller trädgårdsmöblerna. 

 Flera användningsområden - Vill du skapa ett enkelt växt-

/drivhus så sätter du bara en glasskiva över pallkragarna du odlat 

i. Genom att stapla flera kragar på varandra får du en låda i valfri 

storlek att använda som kompost eller att förvara prylar i. Väljer du att förvara t.ex. ved i den så kan du ta 

bort kragar allt eftersom du plockar ur ved, så du aldrig behöver sträcka dig långt ner efter veden. Lock, 

pallar och mellanlägg finns i passande mått.  

 

 
 


