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Gør UDERUMMET

FORÅRSKLAR
Juhuu, himmelen er blå, solen titer frem, og det er snart tid til
at rykke ud. Se her, hvordan du giver uderummet en overhaling
– og skaber præcis den sommeroase, du drømmer om.
Af Pia Olsen / Living Stories

Idé

Forkæl haven med en lækker
hængesofa, og nyd en svalende
gyngelur på en varm sommerdag.

Hængesofa, ‘Marty’, i aluminium,
let og teak, h 51 x b 155 x d 88 cm,
12.830 kr., Sletvoll.
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Havebord, ’Garden’, i stål, h 70 x b
80 x l 140 cm, 1.990 kr., plaid, 140
x 210 cm, 740 kr., stol, ’Irony’, i jern
og plastlet, h 86,5 x b 48 x d 61 cm,
1.399 kr., alt fra Nordal.

Vase, i glas,
bambus og
jute, h 8 x dia
7 cm, 55 kr.,
Madam Stoltz.
Bog, ‘Evergreen – Living
with plants’, 24 x 30 cm,
256 sider, 300 kr., Gestalten.

Karafel, ’Brus’, i
mundblæst glas, h
28 cm, 279 kr.,
Ferm Living.

Loungestol,, i teak og reb,
Loungestol
h 75 x b 57 x d 59 cm,
3.190 kr., Nordal.

Indkøbskurv, håndlavet, h 17 x
b 27 x l 36 cm, 1.650 kr., Lillerød.

N AT UR L IG T & F E M ININ T
3 TIPS TIL STILEN
1. Lad dig inspirere af naturen, hvor du bor, og
indret dit uderum med smukke siv, grønne
græsser eller grøtekantsblomster.
2. Markér det naturlige look med træmøbler
og håndlavede accessories som et smukt lerfad
eller en håndletet kurv.
3. Vælg også gerne småblomstrede puder og
tæpper for at understrege en feminin stil.

Pude, ’Eigil’,
i lamauld,
50 x 50 cm,
995 kr.,
Aiayu.

Badehåndklæde, i økologisk bomuld,
90 x 180 cm, 550 kr., Juna.

Lerfad, dia 60 cm, 2.989 kr., Yume.

Bænk, ‘Nadi’,
h 43 x b 38 x l
81 cm, 540 kr.,
House Doctor.

Madras, 70 x
180 cm, 600 kr.,
Madam Stoltz.

2.100 kr., Tine K
Glas, ’Still’, i mundblæst
glas, h 9,5 cm, sæt med
to, 199 kr., Ferm Living.

guide till ud
udeliv
april 2020

Idé

Vælg et statementmøbel til haven
– det giver looket kant.

Bog, ‘The
Monocle
Guide to
Hotels, Inns
and Hideaways’, af
Monocle,
265 kr.,
Gestalten.

Plaid, ’Kaylan’, i cashmere,

Havestol, ’Desert’, i stål
og genanvendt plastik, h
77,5 x b 63 x d 66 cm,
1.899 kr., Ferm Living.

x 160 cm, 5.495 kr., Aiayu.

Kop, ’Yoko’, designet
af Motarasu, h 9,5 cm,
150 kr., Stilleben.

Kunstig kaktus, i plastik, h 54 x b
22 x d 14 cm, 600 kr., Lene Bjerre.
Plantebænk, ’Plant Box’, h 45 x b 77
x d 34 cm, 1.999 kr., Ferm Living.

COOL CALIFORNIA
3 TIPS TIL STILEN
1. Lad dig inspirere af Californiens cool stil og
farveskala, og indret uderummet med et miks
af varme jordtoner
er og klare, lyseblå nuancer.
2. Gå efter kaktusser til dine potter, det
understreger den helt rigtige Cali-stemning
3. Vælg møbler, tekstiler og nips i naturens egne
materialer som træ, stentøj og kanvas.

Bord, ’Chunky’,
i fyrretræ, h 75
x dia 140 cm,
19.949 kr., Tine
K Home.
Plaid, ’Ida’, i bomuld,
130 x 170 cm, 499 kr.,
Cozy Living.
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Skammel, i mangotræ, h
45 x b 48,5 x d 42 cm,
399 kr., H&M Home.

Krukke, ’Gro’, i
eramik, h 30 x dia
34 cm, 1.400 kr.,
ähler.

Idé

Indret en egokrog ved siden af havens
mest velduftende blomster. Husk også solhat,
solcreme – og vand naturligvis.
Havebænk, ’Cutter’, af Niels Hvass, i teak,
h 43,5 x b 40 x l 121 cm, 5.195 kr., Skagerak.

81

Idé

Indret
gode sidde
dømt
havehygge.
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Udendørstæppe
80 x 250 cm,
1.495 kr., Yume.

Loungestol, ‘Habra’, i jern
og ratan, h 64 x b 66 x d
69 cm, 4.100 kr., House
Doctor.
Væksthus, ’Drop’, i aluminium og
teak, h 161,5 x b 100 x d 51 cm,
17.499 kr., Cane-line.

ladelig, h 18,5 cm,

og plastik, h 81 x b 60 x d

Lanterne, ’Bell’, designet af Martin Solem,
i stål, aluminium og glas, stor, h 55,5 x b 30
x d 25 cm, 1.695 kr., lille, h 37 x b 20 x d
16,5 cm, 895 kr., Skagerak.

URBAN ENKELHED
3 TIPS TIL STILEN
1. Gå eter en neutral farveskala af grå, blå og sorte
nuancer for at understrege en enkel, moderne stil.
2. Tilsæt gerne et par elementer i træ eller let for
at bløde det stramme look op.
3. Hold dig til underspillede mønstre som striber
og tern, der tilfører et graisk udtryk.

Krukker, ’Collect’, h 45 x dia 60 cm,
1.695 kr., h 65 x dia 55 cm, 2.075 kr.,
h 75 x dia 40 cm, 1.925 kr., &Tradition.

alpakauld, 130 x 190 cm,

Skål, ‘Moon’, i
keramik, h 8 x dia
13,5 cm, 125 kr.,
HK Living.

Pude, ’Calm’, 88 x 38 cm, 599 kr., Ferm Living.

Udendørs puf, ’Cube’,
h 39 x b 48 x d 48 cm,
1.999 kr., Caneline.

Udendørs sofa, ’Virkelyst’, i teak,
h 65,5 x b 210 x d 83,5 cm,
22.995 kr., Skagerak.
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Idé

Fyld dit uderum med puder
med etniske mønstre, lune tæpper og
måske et gulvtæppe, der rammer
uderummet ind og skaber hygge.
Gulvtæppe, 180 x 270 cm, 1.700 kr.,
plaid, 130 x 160 cm, 600 kr., hynder,
45 x 45 cm, 115 kr., havesæt, i træ
og jern, bord, h 75 x b 60 x l 118 cm,
bænk, h 45 x b 25 x l 118 cm, 2.000 kr.,
alt fra Madam Stoltz.
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Hængestol, ’Cora’,
i ratan, h 133 x
dia 68 cm,
5.999 kr.,
Muubs.

Kande, ’Flow’, i glaseret porcelæn, h 22 x b 10 x d 15 cm,
399 kr., Ferm Living.

Kunstig palme,
’Flora Kentia’, i
plastik, h 130 x
b 60 x d 60 cm,
1.799 kr., Lene
Bjerre.

Tallerken, i
keramik,
dia 16 cm,

Pudebetræk, 50 x 50 cm, Glaskande, h 23 cm,
50 kr., H&M Home.
200 kr., Madam Stoltz.

MEXI-ETNISK FEELING
3 TIPS TIL STILEN
1. Gå eter havemøbler i bambus og let, der
er et must til den etniske stil, fordi de giver
det helt rigtige afslappede bohemelook.
2. Skab et frodigt junglelook med et par
store, voluminøse palmer på terrassen.
3. Understreg udtrykket med etniske mønstre
og masser af varme nuancer.

Plaid, ‘Crosshatch’, i 50 % genbrugsuld,
120 x 150 cm, 404 kr., Yume.

Tæppe, ’Karna’,
120 x 80 cm,
1.000 kr., Lene
Bjerre.

Spisebord, i bambus, h 75 x b
150 x d 150 cm, 5.249 kr.,
Tine K Home.
Solseng, i bambus, inkl. hynde, h 36 x b 150 x l
210 cm, 7.088 kr., vatæppe, i quiltet bomuld,
140 x 220 cm, 949 kr., begge fra Tine K Home.

Bakke, ‘Orga Natur’, i ratan, 52 x 30 cm, 480 kr., House Doctor.

Chaiselong, i bambus, h 78 x b 55 x l 150 cm, 3.678 kr., Tine K Home.
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