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Dæk op til som mermiddag
Lige nu drømmer vi om 
at holde sommerfest 
og har derfor dækket 
et par fine borde i et 
festtelt – men idéerne 
kan også bruges til en 
hyggelig middag under 
åben himmel for de 
nærmeste.

BOLIGTIPS

Af PEEKABOODESIGN.DK
bolig@soendag.dk
Foto: LENE NISSEN

Hæng planter op omkring bordet 
for en sommerlig stemning, og 
husk smukke stofservietter og 

lanterner.

Fint planteophæng af sukker-
rør. Det er 55 cm højt, 349 kr. fra 

Bloomingville.

Mønstrede stofservietter, ca. 
250 kr. for fire stk. fra Bungalow.

Sort metal-lanterne, 55 cm høj 
til 349 kr. fra Bloomingville.

3 til bordet
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Dæk op til som mermiddag

OLIELAMPE 
TIL STEMNING
Olielampen i gyldent  

metal er lige til at stille  
i en krukke eller et  
bed, hvor den kan 
sprede hyggestemning. 
Den er 63 cm høj og 

koster 249 kr. fra 
Bloomingville.LUNE PLADSER 

Med bløde skind i stolene og 
blomster og græsser omkring er 
hyggen hjemme. Stole i bam-
busflet, 849 kr. hos Jysk, og skind, 
300-500 kr. pr. stk. fra Læderiet. Den 
enkle dekoration på bordet består af 
flasker og glas i forskellige højder. De 
står på et marmorfad fra et loppemarked. 
Vi har plantet en sukkulent med lyserøde 
blomster i et marmeladeglas og sat siv og 
en lille ginkgo biloba i flasker. Planterne er 
fra gartneriet Thoruplund. 

GRØFTEKANTEN  
PÅ BORDET

Sommerens grøftekanter byder på masser 
af blomster. Vi plukkede kornblomster, korn, 
skvadderkål og margueritter i vejkanten og 

blandede dem med pink og hvide kalanchoe, 
også kaldet brændende kærlighed, som 

holder længe. De er fra Queen til 79 kr. Husk 
at gemme gamle syltetøjsglas, så har du 

uhøjtidelige og hyggelige vaser til buketterne.  

NEMT OG  
NATURLIGT
Med bæredygtigt éngangs-
service slipper du for både 
opvask og dårlig samvittig-
hed. Tallerknerne er lavet 
af palmeblade og koster 
129 kr. for en pakke med 
25 stk. Bestikket af birke-
træ koster 59 kr. for 100 
stk. og servietterne 79 kr. 
for 60 stk. – alt er fra Gå 
Grøn. Lignende glaslygte 
med flet omkring, 50 kr. fra 
Ib Laursen. 

NYD  
MUSIK  
I DET FRI
… med den 
smarte trådløse 
højttaler Zipp 
2. Højttaleren 
er fra Libratone 
til 2.399 kr. og 
forhandles bl.a. 
hos Elgiganten.

BOLIGTIPS
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FIN VELKOMST
Om du holder middag for to i haven, for seks 
under havepavillonen – eller for mange i et 
rigtigt festtelt engang i fremtiden – så ser det 
fint ud at byde gæsterne velkommen med en 
stor buket ved indgangen.

TONE I TONE
Stil vaser og karafler 
af farvet glas rundtom-
kring i hjørnerne med 
blomster i, der matcher i 
farven – det giver en flot 
effekt. Her karaffel i lilla 
glas, 27 cm høj, 600 kr. 
fra Kodanska.

Hæng 
blomster op

En lang gren med glas med 
blomster i hænger under loftet 
for en skøn sommerstemning 

– en idé, du også kan 
bruge over bordet 

indenfor. 

BOLIGTIPS
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Med en stor bakke eller 
en barvogn med jul kan du 
nemt transportere mad og 

drikkevarer.

Bakke i gyldent aluminium, 
Ø 50 cm, 599 kr. fra 

Bloomingville.

Barvogn af flet i antiklook, 
6.295 kr. fra Sika-Design.

2 til transport

KLASSISK HAVESÆT
Når havemøblerne er enkle og klassiske, 
kan de holde i mange år. Bordet koster 
4.495 kr., og stolene koster 2.995 kr. pr. 
stk. De er af teaktræ og fra serien Selan-
dia fra Skagerak.

I LANGE BANER
Når vi igen kan invitere mange menne-
sker til spisning, kan du bruge et langt 
stykke stof på festbordene i stedet for 
at stykke flere duge sammen. På lang-
bordene ligger sart rosa hørstof til 
90 kr. pr. meter fra Stoff & Stil. Stolene 
koster 849 kr. pr. stk. i Silvan.

KLAR TIL DRINKS
Byd velkommen med en lille minibar med 

f.eks. skotsk whisky – denne hedder Naked 
Grouse og koster ca. 300 kr. hos f.eks. 

andrupvin.dk. Bland op med god sodavand, 
her fra Three Cents til 15 kr. f.eks. hos Fru 

Sød. De festlige tapaspinde/drinkspinde og 
sugerør er bæredygtige og koster henholds-

vis 26 kr. og 79 kr. for en pose hos Gå Grøn. 
Vasen er fra et loppemarked.

LÆSERSERVICE
Bloomingville, tlf. 96 26 46 45, bloomingville.
com // Broste, tlf. 36 39 03 00, brosteco-
penhagen.com // Bungalow, tlf. 35 85 40 65, 
bungalow.dk // Elgiganten, elgiganten.
dk // Fru Sød, tlf. 21 24 98 96, frusod.dk // 
Gartneriet Thoruplund, thoruplund.dk // Gå 
Grøn, gagron.dk // Ib Laursen, tlf. 75 42 43 00, 
iblaursen.dk // Kodanska, tlf. 26 20 88 23, 
kodanska.dk // Libratone, libratone.com // 
Læderiet, tlf. 86 17 20 08, laederiet.dk // 
Naked Grouse v/edrington.dk // Queen, que-
enflowers.dk // Sika-Design, tlf. 66 15 42 24, 
sika-design.dk // Silvan, tlf. 87 30 87 30, sil-
van.dk // Skagerak, tlf. 99 52 52 00, skagerak.
dk // Stoff & Stil, tlf. 70 22 31 22, stofogstil.dk
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