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D ET  L I GG E R  I  D ETA L J E N

Vægfarver, pæne gulve og større møbler sætter rammerne om din 

indretning, men det er de små detaljer og sammensætningen af 

dem, der skaber det hjem, der er dit – og ikke naboens. 

DE SMÅ GLÆDER
Gør de ting, der står på dine 
hylder, hver og én dig glad 

helt ned i maven, har du 
formået at skabe det, vi alle 
drømmer om: Et personligt 

hjem! Vægfarven hedder 
Exhale og er fra Jotun. 

SHAKERKUNST
Shakerne var et religiøst samfund i 

1800-tallet, men det, de i dag huskes 
for, er deres gode håndværk. Børge 

Mogensen var med sin Folkestol inspi-
reret af shakerne – og det samme er 

Normann Copenhagen nu i designet af 
deres Shaker Basket. 2.499 kr. 

BLOMSTER-
HJEM

Evia, vase.  
H 17 cm, 139 kr. 

(Jotex).

I AL SIN ENKELTHED
Skål i glas. Ø 23 cm, 839 kr. 

(Tine K Home).

MØNSTER  
I LAVA

Til smykker, til tapas el-
ler som kulørt underlag 
i et stilleben, File Under 
Pops Boards i lavasten 

evner det meste. 625 kr. 

DETALJEREDE 
LINJER

Nogen møbler gør in-
gen væsen af sig, andre 
troner frem og gør sig 
særlig positivt bemær-

ket. Barrel sidebord. 
7.700 kr. (Artilleriet).

GARN  
MED POWER
Farvet garn viklet 

om en lampe-
skærm giver lyset 
en nye taktil og 

farvefyldt dimen-
sion. Lampe af 

Ana Kras.  
4.749 kr. (Hay). 

FORMET  
I LER

Simpel æstetik 
uden anden 
funktion end 

at se ud! 
Skulptur af 

Sofia Tufvasson 
til 1.950 kr. 
(Aliumcph). 

PATCHWORK I SOLEN
Asymmetriske bomuldsrester syet 
sammen til et let og elegant gar-

din. 995 kr. (Aiayu).

A
F

 M
E

T
T

E
 B

. 
S

E
E

R
U

P
 F

O
T

O
 P

R
REDAK TIONENS FAVORIT TER


