EFTERÅR

Skab et festbord med et dramatisk udtryk i efterårets mørke toner ved at lægge dugen skødesløst.
Lad den gerne slå sine egne folder, og understøt
udtrykket med grove stentøjstallerkener. Lav kontrast med
lysegrå
stofservietter.
34 MAD
& BOLIG
APRIL 2018

AF PERNILLE ALBERS FOTO NICK DEGN/STÖJ FOTO

Middagstallerken i stentøj.
Ø 26,5 cm, 99 kr. (Madam Stoltz).
Frokosttallerken. Ø 19 cm, 85 kr.
(Madam Stoltz). Frokosttallerken i
gråt stentøj med høj kant.
Ø 18,3 cm, 80 kr. (Madam Stoltz).
Middagstallerken i gråt stentøj med
høj kant. Ø 24,3 cm, 100 kr. (Madam
Stoltz). Skål. Ø 11,5 cm, 50 kr.
(Madam Stoltz). Smoke, vandglas.
35 cl, 70 kr. (Broste). Smoke,
rødvinsglas. 65 cl, 100 kr. (Broste).
Smoke, hvidvinsglas. 40 cl, 90 kr.
(Broste). Bestik i rustfrit stål. 225 kr.
for sæt med kniv, gaffel, teske og ske.
(Madam Stoltz). Vase. 100 kr.
(Madam Stoltz).

SPOT PÅ

DÆK OP
ÅRET RUNDT
Får du gæster? Eller trænger du bare til at forkæle
hverdagen? Så kan du med få virkemidler dække et
bord, der passer til årstiden.

Gå på jagt i naturen (og hos din blomsterhandler) for
at finde efterårsgrene og frøstande, der kan pynte ved
kuverterne. Her er det spidserne af den afblomstrede
staude Polygonum. Du kan også binde en gren
omkring stofservietten med kraftig ståltråd.
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VINTER
Skiferplader. 10 x 30 cm, 25 kr.
(Nicolas Vahé). Hvid middagstallerken.
Ø 29 cm, 158 kr. (Tine K Home). Sort
middagstallerken. Ø 27 cm, 95 kr.
(Madam Stoltz). Hvid frokosttallerken.
Ø 23 cm, 105 kr. (Tine K Home).
Noblesse, vandglas. 300 kr. for 4 stk.
(Nachtmann). Melodia, vinglas. 400
kr. for 4 stk. (Lyngby Glas). Complex,
dug. 140 x 270 cm, 750 kr. (Södahl).
Dug med huller. 110 x 300 cm, 1.050 kr.
(Tine K Home). Stofserviet. 45 x
45 cm, 130 kr. (Tine K Home). Karaffel.
299 kr. (Bloomingville). Bestik. Lille
ske, 63 kr. Gaffel og stor ske, 80 kr. Kniv
og smørkniv, 133 kr. (Tine K Home).
Cocktailglas. 50 kr. (Tine K Home).
Kubus Lolo, vase. 999 kr. (By Lassen).

Blød stilen op med dekorative grangrene, husløg, minihusløg,
pudemos og vild klematis placeret asymmetrisk på skiferplader.
Sæt små lys fast med en klump ler.
MODSATTE SIDE.
Dæk et bord med kontrast ved at bruge hvide duge i flere lag og
en kombination af hvide og sorte tallerkener. Krystalglas er flot til
en hvid opdækning. Når vinterdekorationen løber hele vejen ned
gennem
sammenhæng
i opdækningen.
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Har du ovale tallerkener, så sæt dem gerne
på hver sin led for at give liv til bordet. Når du
dækker op med en krøllet eller crepet hør- eller
bomuldsdug, bliver udtrykket mere uhøjtideligt.

Løgplanter fra haven er en enkel dekoration i sig selv. Du kan
fx bruge iris, perlehyacinter, krokus, hyacinter og vintergækker.
Vask forsigtigt jorden af løg og rødder, og sæt dem i hver sin lille
glasvase. Mix gerne flere slags, men hold dig til samme farveskala.
Brug gæslinger og grene såsom kirsebær og magnolie både i glas
og som buket. Du kan eventuelt drive dem frem et par dage før ved
at tage dem indenfor og sætte dem i vand.

SPOT PÅ

FORÅR
Dug. 140 x 250 cm, 1. 050 kr.
(Tine K Home). Vandglas i krystal.
85 kr. (Tine K Home). Vase i glas.
368 kr. (Tine K Home). Cobra,
vandglas. 249 kr. for 2 stk. (Georg
Jensen). Arne Jacobsen, bestik i mat,
rustfrit stål. 399 kr. for 4 dele. (Georg
Jensen). Spring, serveringsfad i grønt
stentøj. 249 kr. (Bloomingville).
Papirserviet. 25 kr. pr. pakke. (Arket).
Lille glas. 15 kr. (B-Green).
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SOMMER
Glasvase. Ø 20 cm, 175 kr. (Albers
Interiør & Design). Hvidvinsglas.
16 cl, 49 kr. (Bloomingville). Vandglas.
25 cl, 55 kr. (Bloomingville). Stofserviet
i farven rose. 45 x 45 cm, 65 kr.
(Bloomingville). Servietring i messing.
149 kr. for 4 stk. (Bloomingville).
Artitable, dug i bomuld. 170 x 250
cm, 1.600 kr. (Tine K Home). Grain,
dækkeserviet i farven nude. 33 x
48 cm, 60 kr. (Södahl). Old Farmer
Black, grillbestik. 129 kr. pr. del.
(Gense). Trætallerken. Ø 26 cm, 199 kr.
(Muubs). Nova, oval middagstallerken.
Ø 25 cm, 179 kr. (Eva Solo).

Du kan lave en lignende buket ved at klippe en stribe rør fra pileurt i
forskellige længder, sætte dem tæt i en glasvase og fylde rørene med
blomster. Put lidt grønne stilke i vasen, og placér de længste blomster i
midten og de kortere yderst. Her der brugt texasklokke, roser, inkalilje,
eukalyptus,
asparges
frøstand
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