ETT VACKERT OCH
PERSONLIGT FARVÄL
Begravningsblommor från Interflora

DET PERSONLIGA AVSKEDET
Vid de tillfällen i livet då vi står inför stora känslor och prövningar
kan det vara svårt att få orden att räcka till. En närstående eller
bekant har gått bort och vi måste ta avsked av det som varit.
Med blommor kan vi ta ett personligt farväl och visa omtanke
i sorgens stund. Naturens egen fägring är ett vackert inslag som även
skapar stämning på begravningen.
Vi hoppas att våra blomsterteman med såväl förnyande som
traditionella begravningsdekorationer ger dig inspiration och
vägledning. Sortimentet är utvecklat med hållbarhet i åtanke, så
att du kan välja plastfria och även biologiskt nedbrytbara alternativ.
Utseendet kan varieras efter personliga önskemål och säsong.

ATT TÄNKA PÅ
VID BEGRAVNING
Att befinna sig i sorg och samtidigt förbereda för
en begravning kan vara betungande. Vi har därför
sammanställt några tips och råd så att du kan känna
dig lugn, oavsett om du ska anordna, delta eller skicka
blommor till en begravning.

ANORDNA
EN BEGRAVNING
•

Det är den som anordnar begravningen som vanligtvis
brukar beställa kist- eller urndekorationen, det vill
säga det större blomsterarrangemang som placeras på
kistan eller runt urnan.

•

Beställ blommor i god tid innan begravningen ska äga
rum. För större begravningsdekorationer, som urn- och
kistdekorationer behöver floristen tid för att planera
och utföra arbetet.

•

•

Välj dekorationer med blommor som du själv tycker
passar. Det finns inga rätt eller fel. Om du tycker att det
är svårt kan du utgå från ett begravningstema, aktuell
säsong, den avlidnes favoritfärg eller favoritblomma.
Florister är experter och kan hjälpa dig att omvandla
tankar och känslor till unika kreationer.
Beställ handbuketter. Vid en defilering får du som
anordnar begravningen, så väl som alla andra, chans
att gå fram till kistan eller urnan och lägga ner en handbukett och ta ett sista farväl. Ofta består handbuketten
av en blomma, exempelvis en ros, och en grön kvist.

DELTA PÅ EN
BEGRAVNING SOM GÄST
•

Det är vanligtvis de närmast anhöriga som ordnar
med blommor och dekorationer till själva kistan eller
urnan. Du som gäst har möjlighet att beställa blommor
som placeras runt kistan eller urnan, som en vacker
utsmyckning och en sista hälsning.

•

Tänk på att vara ute i god tid eftersom floristen ofta
behöver minst två dagars framförhållning.

•

Ta reda på vilka färger de som anordnar begravningen
har tänkt ha på begravningsblommorna. Det kan vara
fint att matcha. Om inget anges är en vacker idé att
välja blommor i den avlidnes favoritfärg.

•

Du kan beställa ett begravningsband med din hälsning
på, om du vill att det ska synas tydligare att blommorna
är från dig, men ett hälsningskort går också bra.

•

Under begravningsceremonin ges vanligtvis alla
gäster möjlighet till ett personligt farväl vid kistan eller
urnan. I samband med detta brukar man även lämna
en handbukett. Beställ handbukett samtidigt som du
beställer begravningsbukett. En fin idé är att låta dem
matcha varandra.

SKICKA BLOMMOR
TILL EN BEGRAVNING
•

Om du inte har möjlighet att delta vid begravningen
men ändå vill visa ditt deltagande kan du skicka
blommor. De levereras till begravningsplatsen i god tid
före ceremonin och placeras runt kistan eller urnan.

•

Blommor till en begravning ska beställas senast två
dagar i förväg för garanterad leverans.

•

Till en större krans eller dekoration passar det bra
att beställa ett textat begravningsband med din sista
hälsning. Om du inte beställer ett begravningsband
skrivs din hälsning på ett kort.

SKICKA
KONDOLEANSBLOMMOR
•

Att kondolera betyder att uttrycka sitt deltagande
i någons sorg. Det görs vanligtvis före begravningen.
Genom att skicka en kondoleansbukett kan man på ett
personligt sätt visa omtanke och att man finns där för
den som mist en närstående. Det vanligaste är att välja
blommor i en ljus och skir färgskala, men det finns inga
regler – välj det som känns rätt.

ETT GRÖNARE FARVÄL

•

Att tänka på hållbarhet, miljö och gröna alternativ är kanske inte
det som ligger närmast för dig som planerar en begravning. Men
vi har tänkt på det när vi utvecklade vårt begravningssortiment.
I största möjliga mån har vi valt plastfria och biologiskt nedbrytbara
alternativ till våra kransar och dekorationer och vi presenterar även
ett sortiment med buketter vilket är ett extra bra val. Vi har märkt ut
dessa produkter med symbolen ovan.
Utvecklingen inom hållbarhet går fort och det som inte kan
göras hållbart idag kan mycket väl gå att göra imorgon. Fråga gärna
din florist om de produkter du är intresserad av går att få som
hållbara alternativ.

TEMAN FÖR INSPIRATION
Det finns oändligt många blommor, alla med olika färger och
uttryck. Stora och små, spretiga och runda, färgstarka och
finstämda, hundratals kronblad eller en enkel ring med kronblad.
De skapar känslor och väcker minnen. Det har inspirerat oss
till våra blomsterteman med blomkombinationer som vi tycker
är vackra tillsammans och som speglar årstider, natur och
sinnesstämningar. Genom att välja dekorationer från ett och samma
tema får utsmyckningen under ceremonin ett sammanhållet och
genomtänkt uttryck.

BLOMSTERTEMA

SAKNAD
Det ljusa, enkla och stilrena har ett rofyllt anslag
i detta klassiskt vita tema. Dekorationerna, kransarna
och buketterna har traditionella former. De vita
rosorna får sällskap av brudslöja och olika gröna
bladväxter som förstärker form och färg.
BLOMSTERTEMA SAKNAD INNEHÅLLER:

Kistdekoration, krans Ø 50 cm, liggande bukett,
krans Ø 35 cm, stjälkstående bukett, rund dekoration,
plantering och urndekoration (se bild på föregående sida)

BLOMSTERTEMA

KÄRLEK
Den vackra röda rosen, kärlekens blomma, står
för uttrycket och är kärnan i blomsterprakten i
detta klassiska tema. Formerna på dekorationerna,
kransarna och buketterna har hämtat inspiration
från det traditionella. De röda rosorna får sällskap
av kvistros, neljika, röda bär och olika gröna
bladväxter som förstärker form och färg.
BLOMSTERTEMA K ÄRLEK INNEHÅLLER:

Krans Ø 50 cm, kistdekoration, hög dekoration klassisk,
öppet hjärta 27 cm, hög dekoration och liggande bukett.

BLOMSTERTEMA

ÄLSKAD
De röda rosorna i samspel med blommor i olika rosa nyanser kombinerar
den klassiska stilen med en modern känsla. En lättare och lite mer lekfull form
på dekorationerna ger ett luftigt intryck men med en traditionell inramning.
De röda rosorna kompletteras med krysantemum, prärieklocka, kvistros,
alstroemeria och olika gröna bladväxter.
Hög dekoration, urndekoration, stjälkstående
bukett, öppet hjärta 38 cm, hjärta 27 cm, hjärta 34 cm och låg dekoration.
BLOMSTERTEMA ÄL SK AD INNEHÅLLER:

BLOMSTERTEMA

ÖMHET
Här låter vi blomsterdekorationerna omfamna urnan,
precis som vid en kistbegravning. Olika nyanser av
lila, vinröda och gröna toner kompletterar varandra
med blomsorter som hortensia, ros, krysantemum,
bärnstensvippor, björnbär och blodtopp.
De handbundna buketterna som står på stjälkarna
förstärker det blomrika intrycket och är fina att ta
med hem eller till minnesstunden.
BLOMSTERTEMA ÖMHET INNEHÅLLER:

Stjälkstående bukett, stjälkstående bukett stor,
urndekoration, krans Ø 50 cm, plantering, liggande
bukett, rund dekoration och hjärta 34 cm.

BLOMSTERTEMA

AVSKED
Krispiga vårblommor naturligt komponerade med
grenar och kvistar kännetecknar tema Avsked.
Det här är dekorationer som med färg och poetisk
känsla utgör en finstämd hyllning till livet som
varit. Alla delar är utformade för att passa vid såväl
kist- som urnbegravning. Tulpan, anemon, ranunkel,
ros, och alstroemeria i sällskap av bland annat
körsbärskvistar och eukalyptus.
BLOMSTERTEMA AVSKED INNEHÅLLER:

Kistdekoration, hög dekoration, öppet hjärta 27 cm,
hjärta 27 cm, krans Ø 40 cm, stjälkstående bukett
och urndekoration.

BLOMSTERTEMA

VÅRLJUS
Våren är ljusets och blommornas tid. Här låter vi naturens egen magi spela huvudrollen
i ett varmt tema med klara färger. Både kistdekorationen och urndekorationen har en
omfamnande form. Bland blomsorterna återfinns iris, viburnum, tulpan och anemon
i sällskap med uttrycksfull vridpil, småbladig eukalytus och vide.
Urndekoration, krans Ø 40 cm, liggande
bukett, plantering, hög dekoration, rund dekoration och kistdekoration.
BLOMSTERT TEMA VÅRL JUS INNEHÅLLER:

BLOMSTERTEMA

FRIDFULL
Här visar vi hur ett personligt föremål och en favoritblomma kan ligga till grund för valet av färger och
blommor. Ett traditionellt uttryck med en ljuvlig
blomsterprakt. Kistdekorationen innehåller bland
annat ros, kvistros, nypon, tistel och gräs.
BLOMSTERTEMA FRIDFULL INNEHÅLLER:

Kistdekoration och stjälkstående bukett.

BLOMSTERTEMA

STILLHET
Blålila toner av himmel och hav utmärker temat
Stillhet. Det är enkelt och vackert med sin naturliga stil
där mycket grönt används i blomsterdekorationerna.
Riddarsporre, tistel, limonium och klematis ramas in av
bland annat philodendron, asparagus och eukalyptus.
BLOMSTERTEMA STILLHET INNEHÅLLER:

Stjälkstående bukett, kistdekoration, krans Ø 35 cm
och urndekoration.

BLOMSTERTEMA

FARVÄL
Runda former, skogens kottar och mossklädda kanter skapar den varma höstkänslan
i temat Farväl. Bland de rikliga blomsorterna hittar vi hortensia, kärleksört, ljung, ros,
kvistros, krysantemum och nypon. Att sätta kransarna på stativ ger ett varierat och
ombonat intryck samt skapar en fin fond bakom kistan eller urnan.
Hög dekoration natur, kistdekoration,
ljungkrans Ø 30 cm, krans Ø 50 cm, höstkrans Ø 50 cm, krans Ø 30 cm, krans Ø 20 cm,
stjälkstående bukett, hög dekoration, plantering och handbukett.
BLOMSTERTEMA FARVÄL INNEHÅLLER:

BLOMSTERTEMA

STRAND
Vid en begravning utomhus kan det vara fint att kombinera blommor med torkade sädesslag,
gräs och ormbunkar som harmonierar med färgerna i naturen. Här har vi bland annat valt
solros, ros, kärleksört, skimmia och tistel tillsammans med torkat material som havre, vete, lin,
fjäderborstgräs och pampasgräs. Dekorationerna har ett luftigt och lekfullt uttryck och passar
lika bra vid havet som vid en äng.
Krans Ø 60 cm, urndekoration, hög dekoration,
stjälkstående bukett, hjärta stort 34 cm, hjärta 34 cm, hjärta 20 cm och handbuketter.
BLOMSTERTEMA STR AND INNEHÅLLER:

BLOMSTERTEMA

ROSA HIMMEL
Ett blomrikt tema skapat av säsongens vackraste
blommor i mjuka och romantiska pasteller.
Försommarens drottning pionen får sällskap av bland
annat ros, prärieklocka, alstroemeria, lejongap, luktärt
och nejlika. Den traditionella kistdekorationen är hög
i mitten och har en sluttande form där murgröna får
ringla ner över kistans kanter.
BLOMSTERTEMA ROSA HIMMEL INNEHÅLLER:

Hög dekoration, kistdekoration, plantering,
krans pastell 40 cm, krans Ø 35 cm, stjälkstående bukett,
liggande bukett och hjärta 27 cm.

BLOMSTERTEMA

SOMMARÄNG
Ett luftigt intryck med lätta, höga sommarblommor.
Bland sorterna som använts finns rosor, riddarsporre,
klematis, morotsblomma, prärieklocka och många
fler. Med handbundna buketter som står på stjälkarna
kommer blommornas prakt tydligt till sin rätt.
Buketterna kan vara fina att ta med hem eller till
minnesstunden.
BLOMSTERTEMA SOMMAR ÄNG INNEHÅLLER:

Kistdekoration, liggande bukett stor, hög dekoration,
stjälkstående bukett, öppet hjärta 38 cm och krans Ø 35 cm.

BLOMSTERTEMA

LJUSA MINNEN
Det enkla, ljusa och naturliga uttrycket i det här temat för tankarna till vitsippor och
liljekonvaljer i en solbelyst skogsglänta. Formen är lite friare, det vita står i fin kontrast till
det gröna och stilen är klassisk men med en modern känsla. Blommorna är till största del vita
och bland blomsorterna återfinns ros, kvistros, lövkoja, liljekonvalj och prärieklocka.
Krans Ø 40 cm, urndekoration, plantering, hög
dekoration, rund dekoration, hjärta 27 cm, stjälkstående bukett och liggande bukett.
BLOMSTERTEMA L JUSA MINNEN INNEHÅLLER:

Att våga tänka nytt, inspirera och följa nya stigar
kan vara svårt i ett traditionellt sammanhang
som begravning. Vi har gjort det genom att skapa
ett begravningssortiment som är så hållbart som
möjligt och genom att erbjuda en stor variation av
dekorationer, buketter och kransar. Vi erbjuder både
klassiska och nyskapande stilar, där det alltid finns
möjlighet att anpassa valet av färger och blomsorter
så att blomsterdekorationerna blir personliga. Alla
produkter i Interfloras begravningssortiment är
skapade av floristen Heidi Mikkonen.

VÅ R A PRO D U K T E R

VÅRA PRODUKTER

K IS T D E KO R AT I O N E R

KISTDEKORATIONER
Kistdekorationen är oftast det största blomsterarrangemanget på begravningen och brukar väljas
av den närmaste familjen. Det är vanligt att låta
kistdekorationen avspegla den som gått bort genom
en favoritfärg, en favoritblomma eller genom att
lägga till ett föremål som representerar personens
intressen eller yrke.

01.

SAKNAD, KISTDEKORATION

122 302 5

Vackert rundad oval kistdekoration i vita nyanser med
rosor och prärieklocka. En stilren, klassisk dekoration
både till färg och form.
STORLEK Längd: ca 110 cm / Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 50 cm

02.

ROSA HIMMEL, KISTDEKORATION

Romantisk och somrig kistdekoration i klassisk design.
Ståtlig pion tillsammans med lejongap, kvistros, alstroemeria och prärieklocka. Lägg till murgröna som får ringla
ned längs kistans kanter.
STORLEK Längd: ca 140 cm / Bredd: ca 60 cm / Höjd: ca 50 cm

01.

122 3021

02.

K IS T D E KO R AT I O N E R

K IS T D E KO R AT I O N E R

01.

02.

03.

04.

04.

FRIDFULL, KISTDEKORATION

122 302 3

Aprikos och orange slår an en varm ton i denna blomrika
kistdekoration. En oval design av ros, kvistros och tistel
tillsammans med nypon och plymgräs.
STORLEK Längd: ca 120 cm / Bredd: ca 60 cm / Höjd: ca 40 cm

KÄRLEK, KISTDEKORATION

122 3024

05.

FARVÄL, KISTDEKORATION •

122 3022

Röda rosor och kvistrosor ger tillsammans ett varmt,
kärleksfullt och klassiskt intryck i denna kistdekoration
i traditionell stil.

Kärleksört, ros, nypon och krysantemum ger den här
dekorationen sin vackra höstkänsla. Den blomrika formen
kompletteras av mjukt böjda gräsax och kvistar med blad.

STORLEK Längd: ca 110 cm / Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 50 cm

STORLEK Längd: ca 110 cm / Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 40 cm

03.

05.

05.

K IS T D E KO R AT I O N E R

K IS T D E KO R AT I O N E R

03.

06.

07.

07.

AVSKED, KISTDEKORATION •

122 3027

Anemon, tulpan och ranunkel bildar en palett av vårens
nyanser i den här färgsprakande kistdekorationen med
naturlig och lite spretig form.
STORLEK Längd: ca 70 cm / Bredd: ca 40 cm / Höjd: ca 50 cm
08.

VÅRLJUS, KISTDEKORATION

122 3028

Med sin välvda form omsluter denna dekoration kistan
med ett svall av vårblommor. Viburnum, prärieklocka
och tulpan märks bland blomsorterna.
STORLEK Bredd: ca 150 cm / Längd: ca 50 cm / Höjd: ca 40 cm

SOMMARÄNG, KISTDEKORATION

09.

122 3020

STILLHET, KISTDEKORATION •

122 3026

Ros, riddarsporre och klematis ger en känsla av sommar
med sina gula och blå toner. En modern dekoration med
ljuvlig blomsterrikedom.

En annorlunda kistdekoration i form av en blomstergirlang som ringlar över kistan och smyckar den
med blommor. Lila och blåa toner i stillsam harmoni.

STORLEK Längd: ca 110 cm / Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 40 cm

STORLEK Längd: ca 180 cm / Bredd: ca 25 cm / Höjd: ca 20 cm

06.

08.

09.

K IS T D E KO R AT I O N E R

K IS T D E KO R AT I O N E R

06.

U R N D E KO R AT I O N E R

URNDEKORATIONER
En urndekoration är till för att sätta urnan
i blickfånget och brukar väljas av den närmaste
familjen. Designen kan variera. Dekorationen kan
omsluta urnan, placeras runt om, vara en fond eller
ha formen av en krans. Urndekorationen kan göras
personlig och avspegla den som gått bort genom
val av en favoritblomma eller en favoritfärg.

01.

02.

03.

03.

ÖMHET, URNDEKORATION •

122 3031

Hortensia, prärieklocka och ros ramar in urnan som
placeras i mitten. Blomsterdekorationens breda och
generösa form förstärks av vippiga gräs.
STORLEK Bredd: ca 80 cm / Höjd: ca 50 cm
04.

SAKNAD, URNDEKORATION •

122 3033

En ljuvlig och stilren urndekoration av brudslöja som
omsluter urnan i ett överflöd av små vita blommor.
STORLEK Diameter: ca 35 cm /Höjd: ca 10 cm
05.

TACKSAMHET, URNDEKORATION

122 3034

U R N D E KO R AT I O N E R

STORLEK Diameter: ca 50 cm / Höjd: ca 20 cm

04.

01.

LJUSA MINNEN, URNDEKORATION

122 3029

Frodig dekoration som omfamnar urnan med en naturlig
krans. Blommor som ingår är ros, lövkoja, prärieklocka,
kvistros och alstroemeria och höjden kommer av en kvist.
STORLEK Diameter: ca 50 cm / Höjd: ca 50 cm
02.

VILA, URNDEKORATION

122 3030

Prunkande urndekoration som bäddar in urnan i en fri
och lekfull form. De milda nyanserna på ros, prärieklocka,
luktärt, tistel och klematis kompletterar varandra i en
somrig symfoni.
STORLEK Diameter: ca 60 cm / Höjd: ca 20 cm

05.

U R N D E KO R AT I O N E R

Här omfamnas urnan av rosa blommor i skiftande
nyanser. Ros, prärieklocka, nejlika och krysantemum
i vacker harmoni.

06.

07.

09.

09.

VÅRLJUS, URNDEKORATION

122 3035

En ståtlig urndekoration som bäddar in urnan
i prunkande grönska. Vit anemon och iris tillsammans
med vide och vridpil.
STORLEK Diameter: ca 40 cm / Höjd: ca 60 cm

ÄLSKAD, URNDEKORATION
Stora röda rosor slår an tonen i denna pampiga
urndekoration med ett mycket blommigt uttyck.
Rosa kvistros, alstroemeria och krysantemum
framhäver de röda rosorna.
STORLEK Diameter: ca 45 cm / Höjd: ca 10 cm

10.

08.

06.

AVSKED, URNDEKORATION •

122 3038

Krispiga och färgrika vårblommor bildar en lekfull och
naturlig fond bakom urnan. Bland blomsorterna märks
anemon, ranunkel, körsbärskvistar och tulpan.
STORLEK Bredd: ca 40 cm / Höjd: ca 40 cm
07.

STILLHET, URNDEKORATION

122 3037

En vacker kombination av lila klematis, blå tistel och
ståtlig blå riddarsporre skapar tillsammans med gröna
blad en omfamnande grönska med naturlig känsla.
STORLEK Diameter: ca 50 cm / Höjd: ca 50 cm
08.

STRAND, URNDEKORATION

122 3032

En stor och pampig urndekoration som ger en fond med
karaktär. Solros och vit ros flankeras av torkade sädesslag
och resliga vippor av pampasgräs och plymgräs.
STORLEK Bredd: ca 100 cm / Höjd: ca 70 cm

122 3036

U R N D E KO R AT I O N E R

U R N D E KO R AT I O N E R

10.

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

BEGRAVNINGSDEKORATIONER
En dekoration står fritt intill kistan eller urnan och
kan arrangeras i till exempel en korg, en skål eller på
en stomme som kläs in i naturmaterial eller vaxat
papper. Den kan göras i en friare form för att ge
uttryck åt en särskild känsla, ett yrke, ett intresse,
ett föreningsengagemang eller något helt annat.

01.

04.
01.

LJUSA MINNEN, RUND DEKORATION

1221114

Lägre dekoration med en vackert rundad form. Kvistros,
stjärnflocka, kamomill och daggkåpa i sällskap med bland
annat ormbunksblad och salal.
STORLEK Diameter: ca 50 cm / Höjd: ca 25 cm
02.

LJUSA MINNEN, HÖG DEKORATION

1221111

Stor dekoration med en friare form och ett lite vildare
men naturligare uttryck. Iris, lövkoja och prärieklocka
i en ljus färgskala harmonierar med det gröna i olivkvist,
ruskus och fontängräs.

04.

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

03.

STORLEK Diameter: ca 50 cm / Höjd: ca 25 cm
1221112

05.

ROSA HIMMEL, PLANTERING •

1221117

Persikofärgad ros med klematis och riddarsporre
arrangerade i en oregelbunden form. Sommaräng omsluts
av ett vaxat papper och vackra miljövänliga band.

Klassisk Mårbackapelargon tillsammans med vippor av
olika sorters gräs. Kan med fördel tas med hem som ett
minne efter ceremonin.

STORLEK Bredd: ca 60 cm / Höjd: ca 70 cm

STORLEK Diameter: ca 30 cm / Höjd: ca 40 cm

05.

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

02.

SOMMARÄNG, HÖG DEKORATION •

1221120

Den välvda formen och de vita blommorna påminner om
gnistrande snö i vårsol. Kombinationen av småblommig
brudslöja och praktfull ros utmärker dekorationen.

STORLEK Bredd: ca 70 cm / Höjd: ca 70 cm
03.

SAKNAD, RUND DEKORATION •

06.

06.

ROSA HIMMEL, HÖG DEKORATION

1221113

Hög dekoration i en traditionell form. Blomsorter som
germini, lejongap, prärieklocka och alstroemeria i ljust
rosa och aprikosa toner.
STORLEK Bredd: ca 60 cm / Höjd: ca 80 cm

07.

10.

10.

STRAND, HÖG DEKORATION

1221108

Hög och asymmetrisk dekoration med en rundbunden
bas av torkade gräs och sädesslag. Solros, ros och kvistros
tar plats tillsammans med fjäderborstgräs och plymer
av pampasgräs.
STORLEK Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 70 cm
11.

FARVÄL, HÖG DEKORATION NATUR •

1221110

En kant av grankottar omsluter den här naturinspirerade
dekorationen fylld med ros, kärleksört och krysantemum
i olika storlekar.

ÖMHET, RUND DEKORATION •

STORLEK Bredd: ca 40 cm / Höjd: ca 50 cm

1221109
12.

Stora och små krysantemum, ros, limonium, gröna blad
och gräsvippor formar en mjuk blomsterkudde i vackert
mättad färgskala.

1221107

Ros, nypon, krysantemum och alstroemeria söker sig mot
höjden i den här luftiga dekorationen med vajande gräs.

STORLEK Diameter: ca 50 cm / Höjd: ca 25 cm

08.

FARVÄL, HÖG DEKORATION •
STORLEK Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 50 cm

09.

11.

08.

FARVÄL, PLANTERING

1221116

En näverkorg fylld med blommande ljung kantad av
tall- och grankvistar. Ljuvlig i sin naturliga enkelhet.
Dekorationen är lätt att ta med hem som ett minne
efter ceremonin.
STORLEK Diameter: ca 30 cm / Höjd: ca 50 cm
09.

ÖMHET, PLANTERING

1221115

En naturkorg fylld med rödlila alunrot och vajande gräsvippor. Den fina korgen är lätt att ta med sig hem som ett
minne efter ceremonin.
STORLEK Diameter: ca 40 cm / Höjd: ca 50 cm

12.

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

07.

13.

14.

16.

16.

LJUSA MINNEN, PLANTERING •

1221118

Ståtlig krukros i biologiskt nedbrytbar skål.
Denna plantering är lika fin under ceremonin som
efteråt då den kan tas med hem som ett minne.
STORLEK Diameter: ca 30 cm / Höjd: ca 30 cm
17.

VÅRLJUS, PLANTERING •

1221122

Våren spirar av tazett, pärlhyacint och tulpan på lök.
Blommorna arrangeras tillsammans med finbladigt grönt
och videkvistar. Skålen är biologiskt nedbrytbar.
STORLEK Diameter: ca 30 cm / Höjd: ca 40 cm
18.

AVSKED, HÖG DEKORATION •

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

STORLEK Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 60 cm

15.

13.

VÅRLJUS, HÖG DEKORATION •

1221127

Vit iris sträcker sig högt över krispiga tulpaner
och anemoner. Kvistar och vackra blad gör formen
fri och naturlig.
STORLEK Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 60 cm
14.

SAKNAD, PLANTERING •

122112 3

Ljus och enkel plantering i biologiskt nedbrytbar skål.
Vårens knoppiga kvistar sticker upp och bryter den
rundade formen.
STORLEK Diameter: ca 30 cm / Höjd: ca 20 cm
15.

VÅRLJUS, RUND DEKORATION •

1221121

Ranunkel och tulpaner i en bädd av grönt ger en känsla
av vår. Varmt gult och orange sätter färg och formspråket
är mjukt böljande.
STORLEK Diameter: ca 50 cm / Höjd: ca 25 cm

17.

18.

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

En modern och spretig dekoration med knoppande
kvistar, ranunkel, anemon och tulpan i en färgstark
komposition.

1221126

19.

19.

KÄRLEK, HÖG DEKORATION KLASSISK

21.

1221119

I den här klassiskt vackra kärlekshälsningen sträcker
sig röda rosor, nejlika och hypericum uppåt i en luftig
pyramidformation. Kvistar av grönt ger ett mjukt intryck.
STORLEK Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 60 cm

ÄLSKAD, LÅG DEKORATION

1221128

En ljuv dekoration vars fylliga puderrosa rosor får falla
ut i en droppform med matchande nejlika. Vaxblomma,
alstroemeria och småbladig grönska lyfter det ljusa.
STORLEK Längd: ca 60 cm / Bredd: ca 30 cm / Höjd: ca 25 cm

20.

22.

21.

KÄRLEK, HÖG DEKORATION

1221124

Till skillnad från den klassiska dekorationen
Kärlek tar den här plats på bredden i en rektangulär
formation. De intensivt röda rosorna möter gröna
och silvergrå bladväxter.
STORLEK Bredd: ca 70 cm / Höjd: ca 60 cm
22.

ÄLSKAD, HÖG DEKORATION

122112 5

Sommarens fulla prakt gestaltas i den här vackra
dekorationen. Röd ros, vinröd krysantemum och rosa
prärieklocka sträcker sig upp från en grönskande bas.
Skira blad faller fint utåt sidorna.
STORLEK Bredd: ca 50 cm / Höjd: ca 60 cm

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

B EG R AV N I N GSD E KO R AT I O N E R

20.

K R A NSA R

KRANSAR
Kransen är omtyckt som utsmyckning vid en
begravning. Floristen arrangerar blommor och
grönt på en rund stomme, till exempel av halm.
Den vanligaste placeringen är på golvet, med eller
utan stöd, i närheten av kistan eller urnan. Kransar
kan även hängas på stativ för att skapa en fin fond
vid ceremonin. I många av våra kransar passar det
bra att sätta ett ljus.

01.

03.

03.

01.

ROSA HIMMEL, KRANS PASTELL

12220 61

STORLEK Stomme Ø 35 cm
04.

05.

LJUSA MINNEN, KRANS

12220 60

Klassisk blomrik krans med vit ros tillsammans med
kvistros, liljekonvalj och prärieklocka.

STORLEK Stomme Ø 35 cm

STORLEK Stomme Ø 40 cm

04.

05.

K R A NSA R

K R A NSA R

12220 58

STORLEK Stomme Ø 50 cm

12220 62

Sommarkänsla karaktäriserar kransen Sommaräng.
Germini och ros i milda pasteller lyfts fram mot den
dovare färgskalan hos limonium, klematis och grönt.

02.

ÖMHET, KRANS

Praktfull krans som kröns av bland annat ros, hortensia,
prärieklocka och gräs på en stilfullt lindad stomme.

STORLEK Stomme Ø 4 0 cm

SOMMARÄNG, KRANS

12220 63

Rosa, lila och aprikosa toner ryms i denna vackert
blommiga krans. Nejlika, ros, luktärt och limonium
märks bland blomsorterna.

Mjuka pastellfärger kompletterar varandra i denna
somrigt blommiga krans. Pion, ros, prärieklocka och
alstroemeria tillsammans med vackert grönt.
02.

ROSA HIMMEL, KRANS

06.

09.

07.
09.

FARVÄL, HÖSTKRANS •

12220 5 4

Solnedgångens färger avspeglas i den här kransen fylld
med bland annat hortensia, ros, nypon och krysantemum.
STORLEK Stomme Ø 50 cm

08.

10.

STRAND, KRANS •

12220 59

Nyskapande krans gjord främst av torkade sädesslag
och gräs. Gul solros sätter accenten mot bland annat
havre, lin, vete och fjäderborstgräs.
STORLEK Stomme Ø 60 cm
11.

VÅRLJUS, KRANS

12220 67

Kransen Vårljus lyser av solvarma färger. Bland blommorna
ser vi ljusgul och aprikos krysantemum samt orange ros
i en mjuk bädd av gröna blad.

10.

06.

FARVÄL, KRANS •

12220 53

Material från skog och mark ger en vilsamt harmonisk
karaktär. Kransen innehåller hortensia, nypon, tallkvist
och gräs.
STORLEK Stomme Ø 50 cm
07.

FARVÄL, LJUNGKRANS •

12220 5 6

Ljung klär den här kransen som försetts med långa
band. Naturligt vackert, enkelt och anspråkslöst.
STORLEK Stomme Ø 30 cm
08.

FARVÄL, KRANS •

12220 55

Kärleksört täcker den här naturliga och mjuka kransen.
Vackra band kompletterar.
STORLEK Stomme Ø 20 cm

11.

K R A NSA R

K R A NSA R

STORLEK Stomme Ø 40 cm

12.

15.
12.

SAKNAD, KRANS

1222070

15.

Ett överdåd av vit ros, nejlika och prärieklocka fyller denna
täta blomsterkrans som kantas av formsköna blad.

SAKNAD, KRANS CYPRESS

12220 69

Vita liljor hör till den klassiska begravningen.
Här grupperas de med alstroemeria, prärieklocka och ros
som får falla ner lite mot kransens ena sida i asymmetrisk
elegans. Allt i vackraste vitt.

STORLEK Stomme Ø 35 cm
16.

STILLHET, KRANS
STORLEK Stomme Ø 35 cm

12220 65

STORLEK Stomme Ø 40 cm

12220 66

Ljusblå riddarsporre, klematis och lila limonium smyckar
den här vackra kransen, rikligt fylld med grönt.

AVSKED, KRANS

Krispiga vårblommor, färg och grönska ger den här
kransen sin karaktär. Orange ros, blå anemon, rosa
ranunkel och cerise alstroemeria står för fägringen.

STORLEK Stomme Ø 50 cm
14.

12220 6 4

En mängd tätt bundna rosor förmedlar känslor i den här
klassiska kransen med modern twist. Röd ros och kvistros
kombineras med blomsorter i rosa och cerise. Vackert
grönt ramar in.

STORLEK Stomme Ø 35 cm
13.

ÄLSKAD, KRANS

17.

KÄRLEK, KRANS

12220 68

Röd ros och kvistros samt vinröd nejlika kröner den
här ståtliga kransen som klätts med grönt. Röda bär och
vackra blad ger den klassiska formen en naturlig touch.

13.

14.

16.

17.

K R A NSA R

K R A NSA R

STORLEK Stomme Ø 50 cm

H JÄ R TA N

HJÄRTAN
En hjärtformad dekoration visar dina känslor för en
anhörig eller en nära vän. Trots sin givna form kan
den varieras på en mängd olika sätt med blommor,
blad, kvistar och skogsmaterial. Hjärtat läggs eller
ställs intill kistan eller urnan under begravningen
och dess symbolik värmer ofta lite extra.

01.

02.

03.

04.
03.

STRAND, HJÄRTA

1221130

Blekrosa hjärta med tätt placerad nejlika och en extra
dekoration av torkat vete, havre och gräs.
STORLEK Stomme bredd: 34 cm
04.

LJUSA MINNEN, HJÄRTA •

1221134

Vitt hjärta med tydliga konturer och en stilren design.
Enkel och dubbel prärieklocka tätt tillsammans ger en
vacker enhetlighet.
STORLEK Stomme bredd: 27 cm
05.

ÖMHET, HJÄRTA

1221129

Skogens material ger det här mjuka hjärtat sin karaktär.
Bär, gräsvippor och blad smyckar formen.
STORLEK Stomme bredd: 34 cm
06.

STRAND, HJÄRTA STORT

1221132

Stort hjärta i milda färgtoner. Ros, kvistros, krysantemum
och skimmia med en vacker inramning av olika grässorter.
H JÄ R TA N

05.

01.

STRAND, HJÄRTA MINI

1221131

Litet hjärta i klassiskt rundad form, där tätt sittande
krysantemum bildar en stilren enhet.
STORLEK Stomme bredd: 20 cm
02.

SOMMARÄNG, ÖPPET HJÄRTA

1221133

Blomrikt hjärta i skira pasteller och rosor i fokus.
Den öppna formen ger ett sommarlätt och luftigt intryck.
STORLEK Stomme bredd: 38 cm

06.

H JÄ R TA N

STORLEK Stomme bredd: 34 cm

07.

11.

08.

11.

KÄRLEK, ÖPPET HJÄRTA

1221136

Ett öppet hjärta i kärlekens intensivt röda färg,
här fyllt med ros och kvistros samt röda bär intill.
STORLEK Stomme bredd: 27 cm
12.

AVSKED, ÖPPET HJÄRTA

122114 0

Öppet hjärta i olika rosa nyanser. Ros och prärieklocka
tillsammans med limonium och nejlika i romantisk stil.
STORLEK Stomme bredd: 27 cm
13.

AVSKED, HJÄRTA •

1221139

Ett blomrikt hjärta i olika rosa nyanser. Ros, prärieklocka
och nejlika i en romantisk och ljuv kombination.

07.

ÄLSKAD, ÖPPET HJÄRTA

1221141

Stort öppet hjärta med ett mycket blomrikt intryck.
Röda, vinröda och rosa nyanser där klassisk röd ros möter
krysantemum, prärieklocka och kvistros.
STORLEK Stomme bredd: 38 cm
08.

ÄLSKAD, HJÄRTA STORT

1221137

Blomrikt hjärta med röda rosor i fokus som bärs fram av
tätt sittande rosa kvistros och aprikos krysantemum.
STORLEK Stomme bredd: 34 cm
09.

ROSA HIMMEL, HJÄRTA •

1221135

Hjärta med klassiskt rundad form. Krysantemum,
kvistros och nejlika med ljus ros som accent.
STORLEK Stomme bredd: 27 cm
10.

ÄLSKAD, HJÄRTA •

Blomrikt hjärta i mindre storlek med röda rosor
i fokus, som bärs fram av tätt sittande rosa kvistros,
aprikos krysantemum och röd santini.
STORLEK Stomme bredd: 27 cm

1221138

09.

10.

12.

13.

H JÄ R TA N

H JÄ R TA N

STORLEK Stomme bredd: 27 cm

BU K E T T E R

BUKETTER
En begravningsbukett placeras stående på
stjälkarna eller binds med en platt undersida
för att läggas på golvet runt kistan eller urnan.
Bukettens uppgift är ofta att förmedla en
känsla av den bortgångne och det är vanligt att
använda sig av en favoritfärg eller favoritblomma.
Stjälkstående buketter är fina att ta med hem eller
till minnesstunden.

01.

02.

04.

04.

ÖMHET, LIGGANDE BUKETT •

1220 0 41

Hortensians runda blomform gör sig fint i liggande
bukett tillsammans med limonium, eukalyptus med
bär och skirt gräs.
05.

ÖMHET, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 0 42

Den mindre av de stjälkstående buketterna i temat
Ömhet, med blålila hortensia, limonium, eukalyptus
och gräs har generös bredd och kraftfull karaktär.
06.

ÖMHET, STJÄLKSTÅENDE BUKETT STOR •

1220 0 4 0

03.

01.

SOMMARÄNG, LIGGANDE BUKETT STOR •

1220 035

Droppformad liggande bukett med klematis, ros,
prärieklocka och kamomill inbäddade bland gräs
och dekorativa blad.
02.

SOMMARÄNG, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 034

En magnifik blomsterhyllning fylld med prärieklocka
i olika nyanser, limonium och gräs. Buketten står på sina
stjälkar med ett vackert band som får falla ut.
03.

SOMMARÄNG, LIGGANDE BUKETT •

1220 036

Liggande bukett med somriga toner av lila och lime.
Innehåller bland annat ros, prärieklocka, alstroemeria
och gräs.

05.

06.

BU K E T T E R

BU K E T T E R

Djupt lila hortensia ger en rundad form till den större
av de stjälkstående buketterna i temat Ömhet. Innehåller
även eukalyptusblad, limonium och gräs.

07.

08.

10.

10.

ROSA HIMMEL, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 033

En stor rosa hortensia drar blickarna till sig i denna
stående bukett. Nejlika, ros, prärieklocka, alstroemeria
och limonium i en fri och naturlig form.
11.

FRIDFULL, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 0 4 4

09.

07.

LJUSA MINNEN, LIGGANDE BUKETT •

1220 038

Klassisk liggande bukett med platt undersida. Blomsorter
med flera klockor som prärieklocka, alstroemeria och
lövkoja ger ett vackert blomrikt intryck.
08.

LJUSA MINNEN, STJÄLKSTÅENDE BUKETT • 1220 039
Pampig bukett som står på stjälkarna. Blomsorterna som
ingår är kvistros, luktärt och kamomill tillsammans med
grönt gräs.

09.

ROSA HIMMEL, LIGGANDE BUKETT •

1220 037

Liggande bukett med sommarens blommor i ljusa pastellfärger. Ros, prärieklocka, alstroemeria och limoium på en
grön bädd av pistage, läderblad och fontängräs.

11.

BU K E T T E R

BU K E T T E R

Stor och pampig stående bukett i ljusa höstfärger.
Ros, kvistros, tistel och nypon med grönt i form av pistage,
eukalyptus och plymgräs.

13.

14.

15.

16.

14.

AVSKED, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 0 48

Ett naturligt uttryck med en palett av starka vårfärger.
Orange tulpan, cerise och blå anemon och rosa ranunkel
finns bland blomsorterna.
12.

STILLHET, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 0 49

15.

En stor stjälkstående bukett med ett naturligt och vilt
uttryck. Ståtlig riddarsporre, blå tistel och lila limonium
i en vacker färgkombination.
13.

FARVÄL, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 0 45

Här möts skogens material, bär och trädgårdsblommor
i en elegant mix. Tallkvistar och gräsax bidrar med mjukt
böljande form.

VÅRLJUS, LIGGANDE BUKETT •

1220 0 4 6

Klassisk liggande bukett med en vacker
färgkombination av gul krysantemum, orange ros
och vit prärieklocka.
16.

STRAND, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 0 43

Hög och omfångsrik stående bukett i gula och aprikosa
toner. Solros, krysantemum och kärleksört i kombination
med vackra gräs.

BU K E T T E R

BU K E T T E R

12.

18.

19.

20.

BU K E T T E R

BU K E T T E R

17.

17.

17.

KÄRLEK, LIGGANDE BUKETT •

1220 0 47

ÄLSKAD, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 0 5 0

19.

I denna vackra liggande bukett får röd ros och kvistros
sällskap av röda bär, pistage och läderblad.
18.

Omfångsrik med mjukt rundade former. Klassisk röd ros
tillsammans med kvistros, krysantemum och alstroemeria
i rosa och vinröda nyanser.

SAKNAD, LIGGANDE BUKETT •

1220 0 51

Vita rosor och vit alstroemeria i perfekt harmoni med
brudslöja på en botten av eukalyptus och pistage.
20.

SAKNAD, STJÄLKSTÅENDE BUKETT •

1220 0 52

En stjälkstående bukett med nätt och klassisk form.
Vit ros och vit prärieklocka tillsamans med brudslöja,
eukalyptus och pistage.

H A N D BU K E T T E R

HANDBUKETTER
Handbuketten består ofta av en utvald blomma
och en grön kvist. Under ceremonin får den
sörjande chans att lägga sin handbukett på kistan
eller vid urnan under defileringen, som ett sista
farväl. Det kan vara fint att matcha sin handbukett
med en bukett, krans eller dekoration som beställts
till begravningen.

01.

02.

03.

06.

06.

FARVÄL, HANDBUKETT •

07.

1224 017

Klassisk handbukett på nytt sätt. Röd ros, frökapslar
och gräs för en friare naturlig form.

KÄRLEK, HANDBUKETT •

1224 022

Klassisk handbukett på traditionellt vis. En stor röd ros
i samspel med en grön kvist.

04.
01.

ÖMHET, HANDBUKETT •

05.

08.

H A N D BU K E T T E R

H A N D BU K E T T E R

07.

09.

1224 016

Milda nyanser där ros och limonium matchas av
vippande gräs. Skirt och finstämt.
02.

STRAND, HANDBUKETT •

1224 018

Större handbukett av cremefärgad kvistros i kombination
med havre, fontängräs och darrgräs.
03.

SOMMARÄNG, HANDBUKETT •

1224 020

Somrig handbukett där bleka toner av aprikos ros och lila
klematis möter kamomill.
04.

ROSA HIMMEL, HANDBUKETT •

1224 019

08.

Praktfull rosa pion tillsammans med luktärt i samma
nyans på en bädd av fontängräs.
05.

SAKNAD, HANDBUKETT •

1224 024

En klassisk handbukett där en stor vit ros kombineras
med småbladig eukalyptus.

ÄLSKAD, HANDBUKETT •

1224 021

Klassisk handbukett på traditionellt vis.
En stor rosa ros i samspel med en grön kvist.
09.

AVSKED, HANDBUKETT •
En blomstrande och färgrik handbukett med cerise
anemon och rosa limonium.

1224 02 3

PE RSO N L I GA H Ä L SN I N GA R OCH BA N D

PERSONLIGA HÄLSNINGAR
OCH BAND
Det är tradition att fästa ett band eller ett kort
på begravningsarrangemanget. Där får en sista
hälsning plats tillsammans med namn på dem
som skickat blommorna.
Våra begravningsband är gjorda av naturmaterial
och finns i flera vackra färger.

PE RSO N L I GA H Ä L SN I N GA R OCH BA N D

PE RSO N L I GA H Ä L SN I N GA R OCH BA N D

PERSONLIGA HÄLSNINGAR

• Älskad och saknad för alltid

• Tack för allt

• Du finns för alltid i mitt hjärta

• Tack för din kärlek och omsorg

• Älskade farväl

• Tack för allt du gav

• Farväl min älskade

• Tack för alla glada stunder

• Din för evigt

• Tack för den tid vi fick tillsammans

• En sista hälsning

• I ljust minne bevarad

• Ett sista farväl

• Ditt minne lever

• Ett sista tack och farväl

• Minnena finns kvar

• Farväl (personens namn)

• Frid över ditt minne

• Tills vi ses igen

• Sov i ro

• Farväl min fina vän

• Sov gott

• Tack för en fin vänskap

• Vila i frid

PE RSO N L I GA H Ä L SN I N GA R OCH BA N D

PE RSO N L I GA H Ä L SN I N GA R OCH BA N D

I sorgens stund kan det vara svårt att veta vad som passar att skriva på
hälsningskortet eller bandet som medföljer blommorna vid en begravning.
Här är vanliga fraser som används.

