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Farver, granit og keramik hitter:

Sådan skal du indrette
dit hjem i efteråret
Vi har spurgt to indretningseksperter, hvad der rører sig på boligfronten både inde
og ude over efteråret. Meldingen er, at hygge, humor og mange farver er noget af det,
du skal have fokus på i din bolig, hvis du vil skabe den helt rigtige efterårsstemning.
Tekst: MetteMaje Skøtt

G

iv fantasien frit løb og lad din
indretning afspejle, hvem du
er. Vælg gerne materialer af
højere kvalitet og giv de enkelte detaljer mulighed for at fylde. Det er
nogle af de tendenser, som afspejler stilen
dette efterår, fortæller Birgit Tarp, der er
indretningsdesigner og indehaver af designstudiet Design Circus.
»Dette efterår søger folk efter dekadence, hygge og en portion befriende
overraskelse, humor og kærlighed i deres indretning, og det kommer gerne til
udtryk via detaljerigdom. Både svungne
og visuelt boblende effekter er med til at
bryde pænheden og det forventede i et
design. Vi vil gerne eksperimentere i indretningen, og det er med til at adskille den
ene indretning fra den anden. Generelt
køber vi større objekter til boligen, når det
kommer til accessories, og det er en indikation på, at vi tør spendere noget ekstra
til fordel for tidligere tiders smånips,« uddyber hun.
Stemningen må gerne ose af selvstændighed, og tingene må gerne fylde
og være mere farverige, lyder det fra Birgit Tarp.
»De dominerende farver er generelt
masser af blålige farvenuancer i kombination med gyldne farver, der danner en
vis dramatik og kølighed i mere intense
indretninger. Der er fortsat skruet op for
farverne, men det på en raffineret, mere
overraskende måde, hvor både kolde og
varme toner forenes. Der er ikke farver
som sådan, der er forkerte eller umoderne lige nu,« siger hun.
Du kan sagtens beholde de farver, du
allerede har i din indretning, og eventuelt kombinere dem med flere eller justere lidt på sammensætningen. Og hvis du
skal ud og anskaffe en ny vase, pude eller puf, må det meget gerne være i runde
former og forskellige materialer. Du kan
med fordel kombinere det matte og blanke i glas, keramik og tekstiler, der giver en
dekorativ og individuel karakter.

Brug naturen inde og ude
De klassiske naturmaterialer er vigtige,

og det naturtro look, træ, marmor, granit
og keramik er populære. Det samme er
mere grafisk botanik og print inspireret
af akvarel samt batik, malerier og illustrationer til væggene, der vil gengive en
fuldendt indretning. Det gode håndværk,
som blandt andet flettede rattanmøbler,
dominerer på møbelfronten nu. Udvælg
de særlige designs fremfor de masseproducerede og lad dem bære indretningen,
så skaber du en unik indretning og personlig fortælling, pointerer Birgit Tarp.
Indretningen indendørs skal være
personlig med mange detaljer, og det
er det samme udenfor, fortæller Dorthe
Kvist, der er havedesigner, blogger, foredragsholder, trendspotter og forfatter.
»Der er ingen tvivl om, at uderummet er det nye sort. Haven er det sted, vi
alle vil opholde os i, og nu skal den være
ligeså fin, personlig og lækkert indrettet
som vores bolig. Mange af de trends, vi
ser i boligen, ser vi også i haven. Hele den
varme brune, terracotta og rødlige farveskala, som vi ser indendørs, er i høj grad
også at finde i haven. Terracottakrukker
i alle nuancer, naturlige materialer som
kobber, natursten, rustent jern, bambus,
rattan og træ kommer vi til at se masser
af i haven,« siger hun.
Hun forklarer, at haven efterhånden er
blevet en forlængelse af vores bolig, så vi
har både køkken, bad, træningsområde
og værksted udenfor, og lige nu inspireres
folk indretningsmæssigt af én bestemt
stil:
»Lige nu er 70’er-stilen meget populær
med rattan- og bambusmøbler, orangeristemning og masser af grønne planter
hængende i macrame-holdere, der skaber en tilbagelænet bohemestemning.«
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Det må gerne være uperfekt
Dorthe Kvist fortæller, at mange leger
med forskellige stilarter, farver, planter,
stemninger og funktioner udendørs, og
det behøver langt fra at være perfekt:
»Når haven så er inddelt i rum, er det –
heldigvis – den uperfekte have, der hitter,
hvilket er godt nyt for den dovne gartner.
Vi søger det skødesløse, autentiske og ær-
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lige look, baseret på det gamle japanske
begreb Wabi-sabi, som betyder noget i
retning af at se skønheden i det uperfekte.
Du kan altså sagtens lade græsset stå,

dyrke anderledes planter og indrette afslappende oaser både inde og ude dette
efterår. Der er ikke så mange regler, så
længe du er autentisk i dine valg.

