
Dyrke karse  
 
 
Å dyrke karse er en hyggelig våraktivitet som mange pleier å gjøre 
i klasserommet rundt påsketider. Men det er også en aktivitet du 
kan gjøre med familien hjemme ☺ 
 
Det du trenger er: 
 

- Noe å plante i (bunnen på en melkekartong funker helt 
supert) 

- Jord eller bomull (med bomull blir det mindre søl og det 
funker like godt som jord) 

- Karsefrø 
- Vann 
- Sollys 
 

Slik gjør du: 
 

1. Begynn med å skjære/klippe av bunnen på melkekartongen. 
Dette kan være litt vanskelig så det kan være lurt å spørre 
om hjelp fra en voksen. Du trenger ikke klippe av så høyt 
oppe på kartongen, det holder at den er ca. 7-8 cm høy.  

2. Så kan du legge i et lag med jord eller bomull til ca. midten av 
kartongen. Hell på litt vann før du legger i frøene (både hvis 
du bruker jord og bomull).  

3. Fordel karsefrøene oppi og bruk gjerne for mange enn for få. 
Men pass likevel på å ikke ta oppi for mange, de trenger plass 
til å vokse☺ Sett frøene dine et sted der de får godt med 
sollys. Gjerne en vinduskarm.  

4. Husk å vanne hver dag!  
 



Så er det bare å smøre seg med tålmodighet og vente til det 
begynner å spire. Dette pleier å skje etter 2-3 dager. Når bladene 
er delt på toppen er karsen klar til å spises. Dette tar ca. 7-8 dager. 
Så da er det bare å kose seg med karsen sin i en god salat eller på 
brødskiven ☺  
 
Hvis du vil kan du selvfølgelig gjøre melkekartongen din fin ved å 
enten male den eller f. eks. lime på fin påskepynt. Men dette bør 
gjøres før du planter karsen din. Det er også lov å bruke andre ting 
som potte som f. eks. eggeskall, eggeglass, plastbeger eller andre 
pappesker og kartonger. Her er det bare fantasien som stopper 
deg! 
 
 
Lykke til! ☺ 
 
 

 
 


