
HOW DO YOU PLANT
Soak the plantable seed paper in glass of water overnight. 
Plant the wet paper pieces in the prepared soil and cover 
with a thin layer. Keep moist  and give plenty of sunshine. 

Sprouts typically appear in 1-4 weeks. Enjoy it!

HOGYAN ÜLTESD EL
Áztasd be vízbe. Morzsold szét egy cserépbe 

vagy szabad földbe és takard be vékony földréteggel. 
Locsold rendszeresen. Ajánlott ültetési idő: tavasz-nyár
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Handcrafted plantable seed paper with flower 
seeds. / Irodai papír újrahasznosításával és 
standard vetőmag (egynyári virágkeverék)
felhasználásával készült kézműves ajándék.
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