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HOT HESSIAN

Hessiantapet og kurveophæng fra 70’erne har
igen fundet vej til de
hippe hjem.
Lange tynde gardiner med
fugle fra Beau Marche, 1.360 kr.
Kurven med ophæng er et
loppefund, rødstribet pude fra
Sentaku, 400 kr. Blå og hvidstribet pude fra Aiayu, 595 kr.
Vattæppe fra Tine K, 900 kr.

EN ODE TIL DEN DANSKE SOMMER

SOMMERPOESI
Den danske sommer er
margueritter i grøftekanten
og stille dage i et sommerhus
med spor af tiden. Et sted, hvor
gamle minder blander sig med
nye, hvor stilen er uhøjtidlig
og stemningen afslappet.
Find roen ved at lede efter nye
loppefund til sommerhuset,
på simple blomsterdekorationer
og alle de andre ting, der skaber
poesi i dit sommerhjem.
AF CAMILLA TANGE PEYLECKE // FOTO PETER KRAGBALLE
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STRIBEVIS I STAKKEVIS

Tekstilerne skaber stemningen.
Miks nostalgiske mønstre fra nye
og gamle indkøb.
Vattæppe fra Tine K., 900 kr. Rødstribet
pude fra Sentaku, 400 kr. Lille notesbog
fra Officin. Bog, ’The hill that wasn’t’ af
Stefan Vanthuyne 250 kr. hos boghandlen
ved Charlottenborg kunsthal.

.

MINDER

Brug væggen til at lave
en simpel gallerivæg af
postkort, fotos og kunstkort fra sommerens
udstillinger.
Lille billede af buket i vase fra
the wall market. Indrammet
billede af Lina Scheynius. Stripet pude fra Aiayu, 595 kr.
Pude med røde striber af Indisk bomulds stof fra Meter
Meter, 110 kr. pr. meter
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Tag dig tiden til ikke at lave
noget, men bare at sidde og
nyde. Ofte er det her, de bedste
ideer dukker op.
Thehætte i vintage stof, 650 kr. og
postkort, 55 kr. Begge fra Stilleben.
Emaljekande fra Shop Dora, 388 kr.
Aiayu viskestykke, 2 stk., 445 kr. Ansigtscreme, 148 kr. og gardin, 1.360
kr. Begge fra Beau Marché. Kop fra
Dansk made for rooms, 188 kr. Indisk
bomuldsstof brugt som dug fra Meter Meter, 110 kr. pr. meter. Stolen er
en gammel pindestol, fundet på loppemarked.

.

GRØFTEKANT PÅ POTTE

Lav sammenplantninger af
fine grøftekantsblomster i dine
krukker. Her er det små margueritter, stjerneklokke, rødkløver og
mørk rød scapiosa, og i den store er
der Snefrytle, mosebunke,
gul røllike, stjerneklokke, kløver
og kæmpe-marguerit.
Under det store Cedertræ imellem lyng
er det fineste lille spot, der kalder på en
bænk hvorfra grunden kan nydes. Hvid
vintage-havebænk fra Brix brocante,
2.200 kr. Krukker fra Bergs potter.
Håndklæde fra Beau Marché, 248 kr.
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OPSTILLINGER

Når nyt og frisk tilføjes
de ting, der har boet i
sommerhuset i årtier,
sker en ny magi.
Grøn opalglas-vase fra
Beau Marché, 380 kr.
Lille gammel bambi figur,
trækrukke og lille vase
fra Tisvilde loppemarked.
Vasket hørstof fra Meter
Meter, 250 kr. pr. meter.
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