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Tag stranden
med hjem
Det er lette, lyse og naturlige materialer, som
skaber sommerhusstemning. Vi har ladet os
inspirere af tendenser og strandfund og samlet
otte indretningsidéer, der giver strand- og
sommerstemning i stuerne.
Anja Limkilde, anli@jfmedier.dk

Kurv til brænde: Der er ikke noget mere
sommerhushyggeligt end at samle sig foran
brændeovnen, når det danske sommervejr viser sig
fra sin vådeste side. En fletttet kurv - som denne
fra Nordal - kan bruges til at opbevare brændet, og
har man ikke brændeovn, kan man samle plaider
og puder i den. Man inviterer naturen med indenfor
med kurven i pileflet. Den er 42 centimeter høj og 54
bred. Kurven koster 399 kroner. Foto: Nordal

Stribet strandtaske:
De brede hvide og blå
striber og rebhåndtaget
giver tasken et enkelt,
maritimt præg. Den
kan bruges både til
opbevaring i entreen, så
man får alle de rodende
småting lidt af vejen,
eller man kan bruge den
til en tur til stranden.
I lommen ligger en
sammenrullet måtte,
der kan rulles ud til et
fast siddeunderlag i
klitterne. Tasken er lavet
af polyester og plast, og
den koster 169 kroner
på brondsholm.dk.
Pressefoto

Bølger i
badeværelset. Der
skal enkle striber
til at skabe
strandstemning
i brusekabinen.
Det er danske
Home Junkie,
der har designet
de grafiske
blå bølger.
Badeforhænget
er 180 gange 200
centimeter og
koster 295 kroner.
Foto: Home Junkie

Det er de lyse, naturlige
materialer, der præger
sommehus-indretningen. Vi har
ladet os inspirere af tendenserne
og fundet møbler og tilbehør,
der kan skabe strandstemning
også indenfor i sommerhuset.
Pressefoto

Rattan reden: Nest hedder sofaen fra Cane Line, hvor flettet rattan
omslutter madras og puder. Sofaen er designet i Danmark, men
skabt i Indonesien af erfarne rattanflettere. Det smukke flet og de rå,
naturlige materialer er typisk sommerhusstemning, og i Cane Lines
udgave får den en moderne form. Sofaen er 156 centimeter lang. Den
koster 5.499 kroner uden hynder på cane-line.dk. Foto: Cane Line

Lys i lanterner: Levende lys skaber sommerhusstemning,
uanset om de står inde eller udenfor. Med Tine K-lanternerne
kan du flytte de blafrende flammer med ud, selv om der blæser
en strid vestenvind. Den store lanterne på 60 centimeter er i
oxideret messing. Den er ottekantet med en buet top, der giver
den et lidt marokkansk udseende. Den firkantede lanterne er
lavet i tin og er mere enkel i sin form. Den er 50 centimeter høj.
Begge lanterner er håndlavede. De koster henholdsvis 2209
kroner og 829 kroner. Foto: Tine K Home

