2015

de største tendenser

Når boligbloggerne sætter
dagsordenen
Internettet bugner med boligblogs, der dagligt opdateres
med nyheder inden for boligindretning, design og interiør –
og boligbloggerne har om nogen fingrene på boligpulsen.
Men hvad tror de egentlig vil komme til at hitte i 2015? Vi har
spurgt kvinderne bag fire af Danmarks bedste boligblogs.

Af Line Marie Laursen
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De støvede toner violetta, eggplant, leafy og mason
fra Sadolins farvekort er et godt eksempel på farver, vi vil
komme til at se flere af i indretningen i 2015.

Botaniske print til væggen er en af de store tendenser i 2015.
Disse findes hos svenske Dry Things, drythings.se.

T H ATN O RDICFEELING.CO M
En forkærlighed for nordisk design er det, der driver blogger og
journalist Rikke Brams, der er kvinden bag bloggen that nordic
feeling. På bloggen deler hun ud af sine tips og idéer til indretning
og den nordiske livsstil, ofte med udgangspunkt i sit eget hjem, der
er smagfuldt indrettet med print, pasteller og feminine stilleben.

Rikkes inspiration til bloggen:
– Jeg finder inspiration i alt muligt omkring mig. Det kan være alt
fra et blad, jeg får øje på under en gåtur i skoven, til farven på en
forbipasserendes tørklæde,
når jeg cykler gennem byen.
Generelt er jeg draget af
den storslåede nordiske
natur, rene linjer og godt
håndværk. Mit hjerte
synger af fryd, når smukt og
funktionelt design går op i
en højere enhed med lækre
kvalitetsmaterialer.
Læder og andre
naturmaterialer bliver
draget endnu mere ind
i indretningen. Her er
det puder med lækre
læderdetaljer fra Louise
Smærup samt læderbakker fra OyOy.

Tre tendenser,
jeg tror på i 2015

1

– Masser af botanik i indretningen. Urban gardening har for alvor
indtaget vores altaner, tage og gårdhaver i byerne. Vi har taget
tendensen til os, og den rykker nu for alvor med indenfor. Jeg tror
på, at vi kommer til at se meget mere grønt i indretningen – i form af
sukkulenter, små træer, stedsegrønne planter og kaktusser, men også
som motiver på de print og plakater, vi hænger op på væggene.

2

– Jeg tror også, at vi vil se endnu mere til elementer af den
skandinaviske natur i indretningen som kontrast til de grafiske
print og metaller, vi har set meget af i 2014. Vi kommer til at se meget mere læder, sten, træ, granit, skind og pels, gerne i form af små
detaljer på puder, hyldebærere eller æsker og bakker.
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– Mørkere, støvede nuancer bliver også et hit i
2015. Vi har set rigtig meget til
de lyse pastelfarver og klassisk
sort-hvid de seneste par år. Jeg
tror på, at vi kommer til at se
mere til de mørkere toner som
grøn, blå, petroleum, aubergine, violet og grå. Farverne vil
dukke op på vægge, på puder
og plaider, på keramik og på
print og plakater.

