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12 fine

efterårsidéer
Varme farver, lune tekstiler og naturskatte. Kig
indenfor hos tre stilsikre kvinder og se, hvordan de
skaber stemning og efterårshygge i deres hjem.
Af Pia Olsen / Living Stories Foto Anitta Behrendt

SNUP STILEN
– så enkelt
er det!
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vores bedste idéer

Dyrk sæsonens
flora & farver

‘Efteråret giver mig lyst til at lave om
i mit hjem.’ Kig indenfor hos Mette
Kirstine Brinch, der har indrettet sit
efterårshjem med kranse, dunkle
farver og æsker beklædt med stof.

Idé 1
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IDÉ 1
Væggen er malet i farven
‘Rød bønne’ fra Flügger.
Pendlen er et rejsefund
fra Marrakech, mens vitrineskabet er fra Nordal og
stolen fra Mater. Puden
fra Winter in Holland fås
hos Unikkerum.dk.

Forny din væ g med farver

IDÉ 4

– For mig er en ny vægfarve den nemmeste måde
at få forandring på. Tidligere var vores væg mintblå,
men jeg havde brug for noget mere varme her til
efteråret og blev inspireret af efterårets lyng og
sankthansurtblomst. Den her nuance af brændt
bordeaux er rolig og rar, men samtidig dramatisk.
Skrivebordet er fra Hübsch,
stolen fra Please Wait to be
Seated og væglampen fra La
Lampe Gras. Papirrullen fra
De Fire Årstider, Ro-vasen er
fra Unikkerum.dk, mens æsken
er betrukket med tapet fra
Retrovilla.dk. På gulvet ligger
et kelimtæppe fra Marokko.

Idé 2

Lav din e gen efterårskrans

– Jeg er ikke så meget til at binde adventskranse,
men jeg elsker efterårskranse. Jeg køber altid en
bunke hortensiaer om sommeren, som jeg lader stå
i krukker, indtil de tørrer helt op. Jeg synes bare, at
de bliver mere og mere smukke at se på. Da jeg både
har lyserøde og blå hortensiaer, bliver farverne lidt
blandede, hvilket jeg elsker. Kransen er lavet af en
avis, der er rullet sammen med ståltråd omkring.
Derefter har jeg sat grønne blade, hortensiaer,
s ankthansurt, lyng og salvie fast med ståltråd.
Kransen plejer at kunne holde helt frem til jul.

Idé 3

Forvandl dine æsker

– Jeg brug for at fuldende looket med den nye
vægfarve med accessories i nye farver. I stedet for
at købe en ny vase valgte jeg at beklæde nogle gamle
æsker med papir og stofrester, som jeg havde liggende.
På den måde har jeg fået billige accessories, der
samtidig kan fornys nemt, hvis jeg får lyst til det.
Æskerne giver både farve og mønstre til mit hjem,
og så understreger de et hyggeligt look.

Snup Mette Kirstines diy-idé, og lav din egen
efterårskrans. Du skal bruge en avis, ståltråd
og tørrede blomster. Rul avisen til en cirkel,
og vikl ståltråd omkring. Sæt derefter tørrede
blomster på med ståltråd.

IDÉ 2

Æskerne er beklædt med stof fra Liberty,
japansk papir fra Etsy.com og håndmalet papir
fra De Fire Årstider. Tekanden er et loppefund,
krukken fra Indien, søpindsvin fra Etsy.com
og glas fra Erik Bagger og Ikea.

IDÉ 3

HER BOR Mette Kirstine Brinch (39),
stylist, indretningskonsulent og ejer af
webshoppen Unikkerum.dk, hendes
mand og deres to drenge.
BOLIG Familien bor i et 144
kvadratmeter stort hus i Gentofte.
LÆS MERE Følg Mette på Unikkerum.dk og @unikkerum på Instagram.

Idé 4

Skab et inspirende kreahjørne
– Jeg har indrettet et lille hjørne af stuen, hvor jeg
ofte sidder med mine kreative projekter som at folde
papir, lave æsker eller beklæde notesbøger med papir.
Jeg har indrettet hjørnet, så jeg har de ting omkring
mig, som inspirerer mig lige nu. Blandt andet en
efterårsbuket fra haven, ruller af mønstret tapet, kort
og en hjemmelavet opslagstavle beklædt med stof.
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