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Træskammel. 700 kr. (Christiansen & Co). 

Plaid. 3.300 kr. (Society Limonta hos Rooms 

Galore). Hørpuder. 595 kr. pr. stk.  

(Society Limonta hos Rooms Galore).   

Drivhuset er fra danske The Greenery.

Drivhusdrømme
Et drivhus bruges traditionelt til at dyrke grøntsager og smukke  

blomster i – men måske du slet ikke har grønne ingre eller bare helt  

andre interesser? Vi giver dig her 3 alternative idéer til indretningen af  

det ekstra uderum, hvor du kan udleve dine sommerdrømme.
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SIMPEL SENGEGAVL

Hæng en bambuspind op over 

sengen, og lad den fungere som 

hovedgærde. Læg et stykke stof over 

pinden, og lad det hænge ned som 

en gavl, eller gør som her, og hæng 

friske blomster i buketter på pinden. 

Det både pynter og giver en roman-

tisk og drømmende stemning.

Hørpuder. 595 kr. pr. stk. (Society 

Limonta hos Rooms Galore).  

SOMMERDUFTE

Fyld en gammel zinkspand med 

friske blomster fra grøftekanten, 

og vågn op til duften af sommer.

Træskammel. 700 kr.  

(Christiansen & Co). 

LYS I STAGE

Rengør et par gamle glas-

lasker, og brug dem som 

lysestager i dit drivhus. 

Sov under stjernerne
Lover vejrudsigten flere lune sommernætter i 

træk, så hiv madrasserne med udenfor, og red op i 

det grønne. Indret rummet, som var det et rigtigt 

soveværelse, med lækre tekstiler, enkelte møbler  

og selvfølgelig et par grønne planter.
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Bistro, stol. 875 kr. 
(Fermob). Kurven 

er i privateje.

SMÅ BUKETTER
Vaserne med blomster på bordet er 
lavet af sylteglas og ståltråd. En sød  

og simpel idé! 

ET UHØJTIDELIGT MIX
De små glaslanterner og de 

forskellige, gamle tallerkener er 
med til at sætte den afslappende 

stemning på bordet.

Sommermiddag  
i det grønne

Lyset er indbydende, luften lun, og duftene fra den 

omgivende have stimulerer alle sanser – der er 

altså intet bedre sted at dække op til frokost i det 

grønne end i drivhuset. Borddækningen her tager 

udgangspunkt i naturens materialer som hør og 

grov keramik, mens lyskæder og levende lys spreder 

hygge. Husk også at tænke månens stråler ind som 

alternativ lyskilde. Intet lys er smukkere på en dansk 

sommernat.
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GRØN UDSMYKNING

Over bordet hænger en bambuspind 

på langs, hvor der er viklet lette 

grønne grene omkring. På bambus-

pinden hænger også små glaslygter 

til fyrfadslys lavet af sylteglas  

og ståltråd.

Bistro, stol. 875 kr. (Fermob). Bis-

tro, sidebord. 1.335 kr. (Fermob). 

Træskamler, 700 kr. pr. stk. (Chris-

tiansen & Co). Lyskæde. 249 kr. 

(Ikea). Stribet dug i økologisk hør. 

1.579 kr. (Tine K Home). Stofservi-

etter i hør. 250 kr. pr. stk. (Society 

Limonta hos Rooms Galore). Tallerk-

ener, glas og bestik er fundet brugt. 

Drivhuset er produceret af danske 

The Greenery. 
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Bistro, arbejdsbord. 1.835 kr. 

(Fermob). Instruktørstol og det 

strikkede plaid er privateje.

Drivhuset er fra The Greenery.
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NYT LIV TIL  
FRUGTKASSERNE

Byg en reol af gamle trækasser stablet 
oven på hinanden, og få plads til bøger 
og skriveredskaber. Du kan også bruge 
samme idé til at bygge et plantebord. 

KREATIVE IDÉER  
OVER SKRIVEBORDET

Gør det hyggeligt ved dit arbejds-
bord med en god stol og en simpel 

opslagstavle lavet af en snor og 
nogle klemmer.

Sort lysestage i jern. 240 kr.  
(Artilleriet). Bistro, arbejdsbord. 

1.835 kr. (Fermob). Den hvide stage 
og koppen er loppefund. 

Hængekøje med pudefyld. 4.500 kr. 
(Rooms Galore). Stribet pude. 495 kr. 
(Aiayu). Gotlands lammeskind. 1.499 

kr. (Rumrum). Kop. 229 kr. (Helle Gram). 
Taburetten er fundet på loppemarked.

Hjemmekontor  
med udsigt

Hvad enten du har hjemmekontor, skriver på 

en roman eller bare godt kan lide lidt tid til 

at læse en bog i fred og ro udenfor, så indret 

drivhuset til dit eget udendørskontor. Tankerne 

får frit løb, og fuglenes kvidder er den bedste 

baggrundsmusik, når store tanker skal tænkes.


