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Nem fornyelse

FLOTTE FLISER er hotte, og med
stickers kan du hurtigt forny, hvor
du synes, der trænger til det. De fås
med mange forskellige motiver hos
Tile Junkie. Farverne er blå og sort,
og sticke000000rne passer til en
standard-flise, der er 15x15 cm.
Prisen er 59 kr. pr. stk. eller 329
kr. for et sæt med 9. De tåler vand
og efterlader ikke spor, når de
fjernes. Tlf. 91 52 03 43. BC

Sød lille trold
LYKKETROLDENS far, Thomas
Dam, døde af kræft for snart
mange år siden, og nu relanceres trolden i bejdset eg.
Mads Lützen har designet, og
Kræftens Bekæmpelse støttes
med 40 kr. for hver, der bliver
solgt. Pris 500 kr. for udgaven i træ og 14 cm høj. Fra
luksusanddesign.com. BC

LAV SELV

Viklet vase

DET TAGER KUN et øjeblik at lave denne fine, runde ”vaseskjuler” til alle forårets skønne blomster. Du skal bruge en
rund papæske (fås som et sæt med tre forskellige størrelser)
– og spaghettigarn i den farve, du synes. Begge dele er fra
Panduro Hobby. Begynd nederst på æsken med at lime enden
af garnet fast med en lille klat lim fra en limpistol. Lad limen
tørre helt. Herefter begynder du at vikle garnet stramt og tæt
om æsken. Når du når toppen, limer du enden af garnet fast
til den allerøverste kant af æsken. Det kan gøres næsten usynligt, når man vikler meget tæt. Brug et stort glas til at sætte
blomsternes vand i. Glas plus blomster kan nu stilles i den fint
pyntede snoede “vase”. CP

Lækker start
Løs kimono
KIMONOEN er ikke længere kun
noget, man svanser rundt i til
morgenmaden – nej, nu er den
kommet med på moden. Den er
løs og klædelig og dækker både
bagdel og hofter. Denne model
(25405F) er af blød viskose og fås
i str. s-xxxl til 350 kr., bonaparte.
dk. BK
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SKAL DET NYE ÅR begynde
med lidt selvforkælelse,
er nyt sengetøj måske en
idé. Her er det ”Attitude”sengesæt i forvasket, blødt
bomuld med markante
jeansstikninger, 500 kr.
”Purl Knit” pude i vamset
bomuldsstrik i grå med
markante striber. 400 kr.
og ”Triangle Suede” pude
i cool ruskind med stikninger. 500 kr. Fra soedahl.
dk. BC
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GRØNT TIP

Forår i utide

g

DER BLIVER LIDT tomt i boligen, når julepynten bliver taget
ned, og juledekorationer og
juleblomster bliver kedelige
at se på. Heldigvis er der trøst
at hente, for eksempel hos
blomsterhandleren, der hurtigt
byder på blomster, der nok kan
løfte humøret hos de fleste. En
af favoritterne er primula, der
allerede nu findes i masser af
farver og lyser op, uanset hvor
du sætter dem. De koster ikke
så meget, så mange vælger at
købe nogle stykker og sætte
dem sammen. Her er der Primula malacoides med fine hjerteformede blade med bølget kant
og blomster på høje stængler.
Blomsterne er ret holdbare. Sæt
planterne lyst, men ikke i direkte sol. De må ikke tørre ud, men
heller ikke overvandes. Fjern de
afblomstrede stængler, så kommer der flere blomster. BC

Styr på køkkenrullen
ROSENDAHLS
køkkenrulleholder er 34 cm høj
og i gråmalet
bøgetræ. Den
har en funklende stålkugle,
der hænger og
holder på papiret, så det ikke
blafrer. Prisen er
350 kr. Tlf. 45 88
66 33. BC

Smukt strik

SKAL DER hentes inspiration til
strikketøjet, er ”75 strikkede blomster” måske en god idé. Her er en
samling moduler med blomster som
gennemgående tema – meget smukke og inspirerende. Lesley Stanfield,
128 sider, 250 kr. Turbine.

Nyt til
badet
HARLEQUIN badeforhæng i grafisk print.
Findes i 5 farver og
måler 180x200 cm.
Pris 179 kr. Fra zonedenmark.dk. CS

Flot i pastel
STRIKBLUSEN af polyester/akryl (model
31891) koster 350 kr., indenunder klassisk
Oxford-stribet bomuldsskjorte til 250 kr.
Begge dele fås i str. xs-xxl, Soyaconcept, tlf.
73 12 16 40. Stumpebukserne (model 326965) af bomuld/polyester/elastan fås i str.
36-52 til 299 kr., ellos.dk. Smykket koster
130 kr., glitter.dk. Støvlerne med kilehæl
fås i str. 36-42 til 599 kr., tamaris.dk. BK
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Sjalsmønstret
skjorte
SKJORTEN fås i str. xsxl til 345 kr., Fra Esprit,
tlf. 32 64 62 00. BK
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