
STYLING AV 
UTEROMMET...
TEKST HEIDI MICHALSEN DAGLIG LEDER OG EIER AV VILLA BOLIGSTYLING

HVA ER STYLING?
Når man snakker om styling nå så kommer ofte det 
engelske begrepet ”visual storyteller” opp, og det 
er nettopp det styling er. Som stylister så forteller vi en 
historie gjennom styling, en visuell historiefortelling. Visste 
du at de fleste hjem forteller noe om hvem du er -ubevist 
eller bevist? 

Ethvert uterom har sin egen identitet. Enten du er på jakt etter sofa til terrassen 
eller puter til stoler i hagen, vil behovet ditt være unikt. 

Når jeg kommer hjem til noen kan ofte inntrykket mitt av den personen matche 
stilen jeg tenker de har -men det morsomste er jo når man blir totalt overasket 
og tenker så feil en kan ta. Da får man plutselig se andre sider av personen 
man besøker og lærer de bedre å kjenne. 

HER KOMMER 2 STILER DU KAN SE PASSER DIN PERSONLIGHET OG IDENTITET:

Bohems hule-Er du en 
livsnyter med bohemsk stil? 

Få stilen
• Vakre tekstiler og møbler med særpreg. 
• Masse levende lys og lykter som setter 
   magiske kvelds stemninger.
• Det bugner av tekstiler og tepper, duker  
   og pledd.
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BOLIGSTYLING 

TIPS FRA VILLA BOLIGSTYLING
Hagemøbler som står ute hele sesongen 
blir utsatt for slitasje av sol,vind,fukt,og 
regn. Steller du pent med dem og gir dem 
et strøk maling før hver sesong, holder de 
seg pene og innbydende lenger.

• Møbler i Jern, kurv og grove treverk.
• Hengekøyer og parasoller med dusker.
• Slitte, værbitte blomsterkrukker med oliventrær
• Bruk kun naturlige farger som beige, dype jordfarger , 
   svart og gjerne sammen med møbler som jernsenger som males svarte.
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Loungestilen-er du en som 
ønsker total avslapning og 
innreder med mye farger?

Få stilen
•  Sørg for god bakkekontakt med lave sittemøbler.
• Bruk saccosekker og gjerne en lav myk modul sofa
• Ha mange småbord eller krakker til å sette fra deg mojitoen og solbriller osv på.
• Legg ut mange sitteputer på terrassen for en avslappet stil.
• Bruk masse farger.
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  #boligstylist_heidimichalsen www.villaboligstyling.no

Alle varene kan bestilles hos VILLA Boligstyling.  
Vil du ha mere inspirasjon,tips eller hjelp kan du kontakte  
villaboligstyling@gmail.com eller Heidi på mobil 905 41 036.

TRENGER DU HJELP?

BOLIGSTYLING • INTERIØRVEILEDNING • DIGITAL BOLIGSTYLING • HYTTESTYLINGER • FARGERÅDGINING & MALETJENESTER

Lampene på batteri fra Light and living 
Kan bestilles hos VILLA Boligstyling. 

finedesign.no

BOLIGSTYLING 

Alt er fra Light and living 
Kan bestilles hos VILLA Boligstyling. 

@Villaboligstyling  villaboligstyling@gmail.com

VERDT Å VITE OM TEKSTILER TIL UTEBRUK: 
Bomull og lin, samt syntetiske stoffer som akryl,  
polyester og PVC er gode tekstiler til utendørs bruk.  
De motstår jordslag, er slitesterke ,tørker raskt og tåler  
mye sollys. Sjekk om tekstilene kan puttes i vaskemaskinen. 

Ta deg tid til å ta inn tekstilene på kveldene-så varer 
de lenger. De beste fargene mot falming er de helt lyse 
takstilene. Investerer du i en markise eller parasoll vil dette 
øke levetiden på tekstilene og beskytte  
de bedre. 


