
BOLIGSTYLING 

SÅ HVORFOR VELGER DE FLESTE BEIGE 
TIL BRUNT PÅ UTEMØBLEMENTENE 
VÅRE DA?

Fordi brune nyanser er naturens egen farger 
fremfor noen. De lar seg enkelt underordne alle 
de klare friske kulørene vi ønsker å benytte på 
sommeren. De er med på å skape ro helt fra de 
beige tonene til sand fargene.

De lar seg enkelt underordne alle de klare friske 
kulørene vi ønsker å benytte på sommeren. Se 
for deg disse naturmaterialene: Sand, skinn, 
stein, strå, ull, lin og bomull. Tenk på alle nyan-
sene dem har, men allikevel lar de den fargen du 
tilfører ta over-alle nyansene i naturen ligger der 
som et vakkert bakteppe.

Kontraster trengs nemlig for å gi 
tyngde til interiøret. 
LEKKERT MØNSTRET PLEDD 
med det karakteristiske sikksakk 
mønsteret fra det anerkjente og 
eksklusive italienske designmer-
ket Missoni. 

Størrelse: 130×190 
Fargerikt og lunt .
Priser fra 2300,- hos Xponella




TEKST HEIDI MICHALSEN 

MISSONIS NYE UTESERIE SOM ER 100% 
VANNTETT er fargerik og vågal og får garantet 
mye oppmerksomhet blant oss interiørfrelste 
nordmenn. (Xponella er forhandler av missoni 
produkter.) 

Ved å tilføre noen av disse produktene i en beige 
sofa er mye gjort og oppmerksomheten er sikret.

HERLIGE SOFAEN I PALMEBLAD/TRE FRA TINEK. 
Her ser du hvordan den blå puten og det grønne palmebladet stik-
ker seg frem med sine blå og grønne toner. 
Lunt, lekkert og delikat blir det når du velger disse tidløse lyse sand 
fargene.
Forhandler av sofaen: Moodies
Priser på forespørsel
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STILIGE OG  UTROLIG KULE 
BLOMSTER POTTA 
med den flott kontrasten som gjør at 
den skiller seg ut. 2 av dem  er på 
ønskelisten min…
På innsiden er det sink og på utsi-
den har den gammel brun /grå tek 
utseende.
Fra artwood -Robust interiør 
Pris på forespørsel

BOLIGSTYLING

GRØNNE PLANTER HAR FÅTT ET 
REELT GJENNOMBRUDD I 2016 
og er nå veldig hotte i trendbildet. Ved å 
benytte planter i interiøret skaper man et 
utrolig levende og frodig uttrykk på ter-
rassen. Dekorer gjerne uterommet ditt 
med store palmer og andre grønne plan-
ter i store mengder. Sett gjerne plantene 
sammen i en liten gruppe på gulvet for å 
dele opp i soner.
For å skape en tropisk oase enten i ha-
gen eller på terrassen må vi benytte det 
grønne i form av planter men vi må ikke 
glemme at investeringen også ligger i 
noen flotte utepotter.

FAKTA 
Heidi Michalsen er medeier og 
daglig leder av boligstylingsfirma 
DinBoligStylist Asker/Bærum

Sommeren er nær og nå flytter 
de fleste av oss nesten ut på ter-
rassen. 
HVA MED EN HENGESTOL
TIL BARNA ELLER DEG SELV
FRA MOODIES? Denne vil ga-
rantert skape sommerens beste 
barndomsminner hvor enn du 
bor.
Like fin på balkongen som i ha-
gen. Spander på deg en fargerik 
pute så har du den lille tropiske 
trenden selv om du har stor eller 
liten plass Denne passer garan-
tert inn.

MYKE OG BEHAGELIGE
PUTER I FRISKE KLARE
FARGER:
Nye puter ute kan fornye inntryk-
ket både utendørs og innendørs. 
Er du god til å sy er det fort gjort å 
sy seg noen nye. Men for deg som 
foretrekker dem fiks ferdige har jeg 
plukket ut disse to god bitene fra 
missoni for deg. 
(Xponella er forhandler av missoni)

Har du fra før av en beige/sandfarget 
base kan du fint tilføre planter som ska-
per særpreg, bruk puter med farger og 
mønster du liker innimellom f.eks bryt 
gjerne opp soner med en eller flere kon-
traster. 
Men velg de fargene som får frem det du 
synes er koselig, det som gjør noe med 
deg og som du trives i.
Mal noen av  møblene dine  med en glad 
farge om budsjettet ikke tåler innkjøp av 
nye utemøbler. Hvitt er altså ikke ut det 
heller, MEN vi går inn i en ny tid hvor det 
skal være lunt og koselig og mer farge-
rikt interiør. …..

TIPS FOR ET 
FARGERIKT UTEROM

-Miks og lek med ulike motiver 
i kraftige farger som rosa, gult, 

grønt og turkis.

-Kjøp blomster og blomsterpotter 
som matcher og mix dem sammen 
-og når du er ferdig ser du at dette 

er overaskende tøft og hot.

-Har du noen slitte store potter så 
ikke kast dem men mal dem med 
bengalakk i en knall farge og plant 

noen palmer i dem.  Dette blir 
garantert et blikkfang. 

Med bengalakk kan du fornye 
nesten hva du vil 

– i all verdens farger! 
Og overflaten? Den blir flott, blank 

og slitesterk. Dette er lakken for alle 
tenkelige gjenstander i hardplast, 

tre og metall.
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