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Journalist og blogger Rikke
Brams fra thatnordicfeeling.com
omgiver sig i nordisk stil med
print, pasteller og pæne (virkelig
pæne) stilleben.
LEG LØS MED PRINT „Indret en base i nordiske, rolige farver, og tænk på, at dine møbler skal være i et enkelt design og i neutrale farver som grå, sort og hvid. På
den måde skaber du visuel ro og plads til, at du kan eksperimentere med masser af print. Jeg har valgt en hylde
hen over min sofa, da jeg ofte skifter mine print ud. Så er
jeg fri for hele tiden at lave nye huller, lappe og male.“
GRÅ VÆG „Brug dunkle farver i dit soveværelse til at
skabe en hulestemning. Jeg har valgt en varm grå, der
skaber ro og giver et varmere look, end hvis alle væggene
var hvide. Af samme årsag har jeg heller ikke en masse
forstyrrende billeder hængende her. Jeg har en del puder
ved hovedgærdet, da jeg ofte ligger og læser i min seng,
og det er også rart at vågne op lørdag morgen med en
kop kaffe, Mads & Monopolet og bare flade ud.“

TIP Lad rummets farver være tone-i-tone,
hvis du gerne vil skabe et roligt look.
Sengetæppe fra H&M Home, puderne er et miks af Ilva
og hjemmelavede. På væggen hænger en ‘Ball’-lampe i
kobber. Henover et billede af Seventy Tree. Den grå væg
er malet med farven ‘Lady Wonderwall s4000n’ fra
Jotun. I vinduet: Krukke fra Kähler, print af Seventy
Tree, og vækkeuret er en gave, som Rikke fik som barn.

SORT SOM MODVÆGT „Giv din pastelheaven modvægt med sort. Ellers kan dit
hjem hurtigt komme til at ligne et candyland.
Da reolen hænger i øjenhøjde, skal indretningen af den være rolig i udtrykket. Det er også
derfor, jeg har flere planter her, da de giver liv
på en måde, som du ikke kan få med noget
andet element i din indretning.“

TIP Stil to forskellige sofaborde sammen. Vælg
dem i forskelligt materiale og forskellig højde, hvis
du vil have et mere unikt look.

LÆS I NÆSTE NUMMER
Når tekstildesignere udtænker ideer til
deres egne hjem, går det ikke stille for
sig. Heller ikke farveløst ... se tre fascinerende boliger fyldt med gode tips.
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Sofa fra Ikea, nu med håndlavede ben i ask fra
Prettypegs. Puder fra Fuuga Cph, Marie Sohl
og hjemmelavede. Sofaborde fra Normann
Copenhagen og et loppemarked. Her står to
fade fra Hay med lysestager fra Piet Hein og
Ferm Living. Det sorte sidebord er fra Hay,
mens det høje skab er fundet i Ikea. På hylden
fra Ikea: print fra Seventy Tree, Vissevasse og
Bob Noon. Printet med fjeren er fra Pernille
Folcarelli. Væglampen har Rikke selv lavet af
en hyldeknægt fra Ikea og en lampe fra Muuto.

‘String’-reolen er købt hos Illums Bolighus, mens Rikke
selv har lavet træhusene og globussen i papir. Portrættet
af Rikke er tegnet af den amerikanske kunstner Hunter Haines.
Den grå vase er fra Ditte Fischer. Elefanterne har Rikke købt i
Thailand, æsken er fra Lagerhaus og krukken fra H&M Home.

SKAB HYGGE MED STILLEBEN „Jeg
farvegrupperer altid mine opstillinger med
flere nuancer af samme farve, og jeg sørger
også for, at der er forskellige højder i mit
stilleben. Det samme gælder materialer, hvor
jeg gerne mikser både træ, metal og keramik.
På den måde kommer der lidt mere liv i mine
opstillinger, end hvis alt var præcis samme
farve, størrelse og materiale.“

Stort billede fra Vissevasse, lille fra Hamide.
Kobberfiguren er fra Decovilla, lysestagen fra
Signe Schjøth Ceramics. De to trykbogstaver
har Rikke fundet på et kræmmermarked.
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