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spirende 
uderum 

indenfor
Har du en udestue eller et opvarmet anneks i haven, kan du indrette det med 

masser af planter og lade naturen flytte ind. Vi guider dig til, hvordan du på tre 

forskellige måder kan skabe en grøn oase, der indbyder til både  

afslapning og dyrkning af alt det grønne.
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5   PL ADSBESPARENDE OPHÆNG

Mangler du plads, kan du hænge nogle af dine planter  op 

foran vinduet. Vikl ståltråd rundt om glassenes hals, og 

hæng dem op. Glas, 15 kr. pr. stk. (B-Green). Glas, som 

fungerer som minidrivhuse, 135 kr. (Tine K Home). Sort 

vase, H 7½ cm, 68 kr. (Au Maison). Rå krukke, 200 kr. 

(Tine K Home). PÅ PLANTEBORDET: Papplante-

bægre, 29 kr. pr. pakke. (Plantorama). Sorte Lacepot-

krukker, 29 kr. pr. stk. (B-Green). Krukke, 49 kr. (Ma-

dam Stoltz). Plantepinde, 49 kr. for 100 stk. (Panduro 

Hobby). PÅ REOLEN: Planteskjuler, Ø 12½ x H 9½ cm, 

69 kr. (Bloomingville). Resten er privateje.

3   EN SPIRENDE S IDDEPL ADS

Vil du bruge udestuen eller annekset som plantesta-

tion, er det en god idé at lægge et rustikt gulv, som 

kan tåle, at du spilder jord eller andet på det. Her 

har vi brugt mursten, der giver rummet en sydlandsk 

stemning. Garnlampe, Ø 24 x H 32 cm, 675 kr. (Ma-

dam Stoltz). Monet-lænestol, B 67 x H 98 cm, 2.995 

kr. (Sika-Design). Grå plaid, B 80 x L 100 cm, 129 kr. 

(Bloomingville). Mønstret plaid, B 130 x L 160 cm,  

129 kr. (Bloomingville). Velourpuder, 50 x 50 cm, 250 kr.   

pr. stk. (Madam Stoltz). Store metalkasser, 189 kr. pr. 

stk. Små metalkasser, 118 kr. pr. stk. (B-Green). Harper-

konsolbord af sort metal, B 30 x L 100 x H 80 cm, 1.599  

kr. (Bloomingville). Vase med grene, H 21½ cm, 145 kr. 

(Madam Stoltz). Hylde, B 15 x L 65 x H 35 cm, 289 kr. 

(Bloomingville). PÅ GULVET: Lyse lerkrukker, 65 kr. pr. 

stk. (B-Green). Høj, brun krukke, Ø 25 x H 38½ cm, 275 kr. 

(House Doctor). Glaseret vase, 299 kr. (Broste). Stor lan-

terne, 999 kr. (Sika-Design). Vandkande, 325 kr. Resten 

er beskrevet et andet sted i artiklen. Planterne på gulvet 

og i højden er bl.a. pelargonie, bellis, kattegræs, hya-

cint, primula, Pilea og Asparagus falcatus.

RUSTIKT GARTNERI
Det rustikke gartneri er stilen til dig med ekstra 

grønne fingre, som har brug for plads til at forspire 

og dyrke indenfor. Stil et plantebord, der passer i 

højden, på en lys plads eller foran et vindue, så du 

kan forspire og ompotte dine planter med udsigt 

til haven. Sørg for, at der er masser af hylder og 

plads til opbevaring, så du har krukker og lign. lige 

ved hånden, men indret også en blød siddeplads, 

så du kan tage et hvil fra dine grønne projekter.

3   PL ANTER PÅ GL AS

En af de hotteste trends er at dyrke planter i glasbehol-

dere, så jord og rødder er synlige. I glassene er plantet 

kattegræs. Små glas, 15 kr. pr. stk. (B-Green). Messing-

bakke, B 15 x L 30 cm, 349 kr. (Ferm Living). Resten er 

beskrevet et andet sted i artiklen.

6   BESK Y T DE SARTE PL ANTER

Brug en stor lanterne som minidrivhus, og beskyt dine 

planter, indtil de kan plantes ud i haven. Lanternen, der 

anes til venstre, koster 839 kr. (Sika-Design). Lys Janne-

potte, 65 kr. (B-Green). Grå plaid af bomuld, B 140 x 

L 170 cm, 1.840 kr. (Tine K Home). Blå plaid, 989 kr. 

(Sika-Design). Æsken til frøposer og miniplanter er pri-

vateje. Resten er beskrevet et andet sted i artiklen.
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5   OPLYST HYGGEHJØRNE

Sæt små olielamper og vaser i forskellige størrelser på 

en lille reol, og skab en hyggekrog, hvor du kan sid-

de og læse en bog i ro og mag. Lanterne af keramik,  

H 22½ cm, 295 kr. (Bloomingville). Små olielamper,  

39 kr. pr. stk. (B-Green). Lille glasreol med seks rum, 

699 kr. (House Doctor). Rusten krukke, 45 kr. (B-Green). 

Resten er privateje eller beskrevet et andet sted i artik-

len. I vaserne har vi sat hyacinter og i metalkrukken en 

lyserød pelargonie.

6   EN BUKET AF FOR ÅR

En harmonisk buket af blomster i lilla nuancer giver 

bordopdækningen et feminint udtryk. Kaffekopper af 

glas med underkop, 150 kr. for sættet. (Bloomingville).

3   I  KRUKKER OG VASER

Blomster og buketter spreder glæde og skønne dufte, så 

sæt grene, blomster og buketter i vaser og krukker for at 

give rummet liv. Bord med stel af messing og med røgfar-

vet glas, Ø 50 x H 40 cm, 2.375 kr. (Bloomingville). Vase 

med tulipaner, 250 kr. (Tine K Home). Resten er beskrevet 

et andet sted i artiklen.

3   EN GRØN OG ROSA OASE

Er væggene i udestuen pudset op, kan du male dem i 

en farve, der passer til indretningen og planterne, så 

du skaber sammenhæng i rummet. Denne farve hedder 

laurbær nr. 8302 og koster 599 kr. for 2,7 l. (Jotun). 

Metalkrukker, 375 kr. for et sæt med seks krukker. (B-

Green). Sivhat, 200 kr. Glasvase, H 40½ cm, 525 kr. 

Krukke af ler, H 46 cm, 1.800 kr. Lilla pude, 50 x 50 cm, 

210 kr. Karrygul pude, 60 x 60 cm, 630 kr. (Alt fra Tine 

K Home). Planteophæng, 125 kr. Messinglampe, Ø 29 x  

H 35 cm, 750 kr. (Madam Stoltz). Mosgrøn krukke,  

150 kr. (B-Green). Bluetoothhøjtaler, 975 kr. (Kreafunk). 

Rosa stol, H 71 cm, 1.100 kr. (Madam Stoltz). Rosa 

pude, 50 x 50 cm, 289 kr. (House Doctor). Rundt tæppe 

af 100 % hamp, Ø 100 cm, 799 kr. (House Doctor). 

Bord med stel af messing og med røgfarvet glas, Ø 50 x  

H 40 cm, 2.375 kr. (Bloomingville). Vase med tulipaner, 

250 kr. (Tine K Home). Lanterner, H 22½ cm, 295 kr. pr. 

stk. (Bloomingville). Resten er privateje.

ROMANTISK 
LIVSNYDER
Vil du bruge din udestue til at binde buketter og 

nyde dine planter, mens du slapper af med en 

god bog, er den romantiske stil sikkert lige dig: 

Blomster i massevis, bløde siddepladser og et 

bord at stille kaffekoppen på. Har du kig til haven 

fra udestuen, er det en god idé at placere stole 

og bænke, så du kan sidde og kigge ud på haven, 

der så småt er vågnet fra sit vinterhi.

27ISABELLAS 02/2018



COOL OG CASUAL

Vi indretter os med gulvtæpper som aldrig før, for de skaber en hjemlig stemning – også 

i udestuen. Sort-hvidt tæppe, B 60 x 170 cm, 1.100 kr. (Madam Stoltz). Trådkurv, 249 kr. 

(B-Green). Fiskebensplante, 85 kr. (Albers Interiør & Design). Metalkasser, 1.100 kr. for 

et sæt med to stk. Rund vase på metalkasse, H 25 cm, 245 kr. (House Doctor). Drikke-

glas, 85 kr. pr. stk. Konsolbord, B 35 x L 100 x H 85 cm, 4.200 kr. Bambusbænk, B 35 x 

L 170 x H 45 cm, 2.310 kr. Kurve, som her bruges som lamper. Lille, 150 kr. Stor, 250 kr. 

(Alt fra Tine K Home). PÅ BORDET: Glasvaser, fra 210 kr. (Tine K Home). Kurv, 1.250 kr. 

for to stk. (House Doctor). PÅ BÆNKEN: Mørkegrå plaid, 699 kr. (Sika-Design). Lysegrå 

plaid, 1.050 kr. (Tine K Home). Resten er beskrevet et andet sted i artiklen eller privateje.
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5   EN URSKOV INDENFOR

En grøn plantevæg på en sortmalet trævæg ska-

ber et urbant udtryk og giver rummet karakter. 

Sort maling, 2,7 l for 599 kr. (Jotun). Trådgitter, 

som du kan lade planter vokse op ad. B 100 x 

L 150 cm, 119 kr. (Jem & fix). PÅ BÆNKEN: 

Vase, H 15 cm, 135 kr. (Tine K Home). Vævet 

pude, 50 x 50 cm, 380 kr. (House Doctor). Blå 

pude, B 50 x L 75 cm, 290 kr. Sort-hvid pude, 

B 40 x L 60 cm, 450 kr. (Tine K Home). Frynset 

pude, 50 x 50 cm, 450 kr. (Madam Stoltz).

3   FOR ÅR BAG GL AS

Plant en lanterne til med mos og løgvækster, 

og skab et hyggeligt tableau til reolen eller gul-

vet. Stor lanterne, som her er plantet til med 

perlehyacinter, anemoner, skillaer og pudemos. 

1.050 kr. (Tine K Home).

6   FAD F YLDT MED FARVER

Skønne, blomstrende tableauer kan give udestuen liv, 

og du behøver ikke at finde vaser og krukker frem for at 

skabe dem, for feminine drikkeglas passer godt i udtryk-

ket og størrelsen til små sammenplantninger. Her har vi 

plantet glassene til med forskellige løgplanter og stuk-

ket spirende grene langs kanten for at give dekoratio-

nerne et vildt og lidt tilfældigt look. Fad af stentøj med 

blålig glasur på indersiden, Ø 24,3 cm, 100 kr. (Madam 

Stoltz). Dekorative drikkeglas, som vi her bl.a. har plan-

tet til med perlehyacinter, blå anemone og våriris, 85 kr. 

pr. stk. (Tine K Home). Lille, rund, røgfarvet vase, Ø 9 x 

H 8½ cm, 65 kr. (Madam Stoltz).

MODERNE 
HYGGEKROG
Er du mere interesseret i at skabe et hyggeligt 

rum end en plantestation, kan du indrette ude-

stuen, orangeriet eller annekset med masser af 

bløde tekstiler og lette møbler, som skaber en 

hjemlig stemning. På den måde kan du nemt 

flytte rundt på interiøret, hvis du enten trænger 

til fornyelse eller bare vil indrette rummet ander-

ledes. Brug planter og grene til at skabe smukke 

stilleben, så du kan invitere foråret ind, før natu-

ren udenfor er klar.
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