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Klæd stuen på 

ET FRODIGT HJØRNE 
Sæt planter på hylden og på gulvet, så vil det 
føles som at sidde på terrassen en sommerdag. 
Ekenäset-stol, 1.395 kr. hos Ikea, og strikpude, 
179 kr., Jysk. Træfugl, 499 kr., Warm Nordic, ur-
tepotte med riller, 250 kr., Kähler, og lille potte , 
219 kr., Broste. Vægfarve er blandet specielt og 
er fra Sadolin, og hylden er hjemmelavet af et 
bræt og to bælter. Resten er i privat eje.
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Hængeampel i sort metal, 
599 kr., hængende lerpotte, 
299 kr., og rund planteboks, 

1.299 kr., fra Ferm Living.

Plantepiedestaler i metal, 
369 kr. for et sæt med to  

fra Jysk. 

Har du ikke grønne fingre? 
Så ty til kunstige planter, her 

en palme, 229 kr. fra Jysk.

STYR PÅ 

planterne

i grønt
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Mens vi venter på, at bladene springer 
ud, kan vi tage forskud på glæderne 
ved at indrette stuen med grønne 
planter og tilbehør i forårsstemning. 

SMÅ OVERRASKELSER
Stil en lille, rød taburet midt i alt det 
grønne som blikfang. Unik siciliansk 
skjuler/vase af form som et hoved, 
2.800 kr., Moro Moro Studio, og me-
taltaburet, 49 kr., Ikea. Snekugle, 
149 kr., Niji, og plakat fra Bergs 
Potter – kontakt dem, hvis du er 
interesseret. 

BLAND POTTERNE
Det ser altid godt ud at samle vaser, lysestager 
eller urtepotteskjulere i en gruppe. Vi har valgt 

grønne og blå nuancer, der harmonerer. Hvid 
metalbille, 225 kr. for tre fra Broste, og grønne 

potter, 299-350 kr. fra Bergs Potter. Bagest metal-
krukke, 320 kr. fra Klassik Studio. Den tofarvede 
potte er genbrug. Alle planter på siderne her er 

fra Plantorama.

ET MØBEL  
TIL PLANTERNE
Plantepiedestalerne er tilbage, og de 
giver masser af muligheder for at fylde 
hjørnerne med dejlige grønne planter. 
Vinrød plantepiedestal, 1.499 kr. fra 
Woud, og lignende tapet med blade, 
Boho Chic, koster 449 kr. for 10 meter i 
53 cm’s bredde hos Tapet & Kunst. Sort 
spisebordsstol, 1.799 kr. fra Normann 
Copenhagen, og vase, 499 kr. fra Broste. 
Kelimtæppet er i privat eje, men lignende 
fås hos kilands.dk. 
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STOR OG KRUKKET
Med en høj plante i en stor gulvkrukke kan du 
nemt forandre et hjørne af stuen. Krukken med 
de smukke farver er 43 cm høj og koster 1.295 kr. 
fra North by North. Den lille bordlampe oven på 
bøgerne koster 1.899 kr. fra FDB Møbler. Klassisk 
instruktørstol, 799 kr. hos Trævarefabrikernes 
Udsalg, og pude, 300 kr. fra By Invite Only.

VASER PÅ STRIBE
Fyld vindueskarmen med fine pastel-
farvede vaser. De er 12 og 16 cm høje 
og koster fra 29 kr. hos Søstrene Grene.

Vild med grøn
…men ikke med at passe 

planter, så leg i stedet med 
væggene. Der findes mas-
ser af vægmaling i skønne 
grønne nuancer og tapeter 

med grønne blade.

BOLIGTIPS



21SØNDAG 10/2019

Pendel i messing med skærm, 
der ligner kronblade. Lampen 
findes i tre størrelser, diam. 
30, 40 og 50 cm, 380-640 kr. 

fra Caravane.

Stor kurv af flettet søgræs til 
den høje plante. 34 cm høj, 
249 kr. fra Bloomingville.

2 naturlige

FÅ MEST UD  
AF BUKETTEN
Når din buket er ved at blive træt, kan 
du prøve at hænge blomsterne til tørre. 
Hent evt. inspiration i bogen Buket af 
Lars Jon, 199 kr. fra forlaget People’s 
Press. Saks, 149 kr. fra Nomess, 
litografi af Julie Bidstrup til 1.200 kr. 
og stor grøn velourgulvpude, diam. 70 
cm, 1.999 kr. fra Skriver Collection.

ET NATURLIGT GARDIN
Hæng planterne op i vinduet som en lille, flyvende skov 
– så har du et grønt gardin. Her hænger bl.a. en hvid 
potte, 39 kr. fra Ikea, en lille hængepotte med grøn 
glasur, 149 kr. fra Villa Collection, og en potte i et sort 
læderophæng, 449 kr. hos Klejn&Strup, der også har 
lavet keramikrelieffet på væggen til 549 kr. Lysestage, 
790 kr. fra Design by Us, og resten er privateje.
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