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Artikel: Höstens växttrend – Simple Details
Dansk ekonomi går åt rätt håll. Och höstens växttrend, Simple Details, bidrar till den spirande optimismen med små, dristiga stänk av förändring, förnyelse och tillväxt, både när det gäller växter och spännande växtarrangemang.  

Enligt dem som har koll på läget – ekonomer, politiker och trendforskare – rör vi oss långsamt men säkert mot högkonjunktur. Den gryende tron på att det nu äntligen ska gå framåt märks bland annat på att design är inne igen, och att det finns en förväntan om utveckling och nya utmaningar på boendefronten.  

Förändring och förnyelse
Pernille Kirstine Møller, trendredaktör hos pej gruppen, förklarar hur den positiva stämningen smittar av på interiör och inredningsstil:
	I inredningen kommer förändringarna, och därmed också förnyelsen, till uttryck i en neutral värld av djupgråa och klargråa toner. Målet är att vara vågad på ett nedtonat sätt, och att använda en touch av orange, gul eller cerise för att skapa kontrast. Därmed får man en brytning mot den dämpade bakgrunden, och det bidrar till förändring, ett nytt fokus och en medvetenhet om förnyelsen.  


	De enkla detaljerna kan komma till uttryck genom exempelvis krukväxter, både gröna och blommande, och de sistnämnda får gärna vara en aning neonaktiga eller blanka. Växterna kan presenteras i sin naturliga form eller stylas så att de blir precis den där färgstarka detaljen mot den gråa helheten. Former, färger och material får gärna mötas på ett lekfullt sätt – det förstärker kontrasten. Det kan t.ex. ske genom att man placerar växter i grupper i olika höjd, eller genom att man arrangerar dem i ytterkrukor som hämtat inspiration från origamins värld,

säger Pernille Kirstine Møller. 
Chanser – Möjlighet och nödvändighet
Vi vill se ett ökat fokus på sambandet mellan förnuft och värde, som ju är grundläggande element i det skifte i tidsandan som vi varit vittnen till under 2013-14. Som trendforskare har vi uppmuntrat människor att ta chanser när de skapar nya produkter, eftersom det är både en möjlighet och en nödvändighet för att den positiva tendensen ska fortsätta,   
avslutar Pernille Kirstine Møller.
Växtförslag till Simple Details:
Silvergirland, cyklamen, kalanchoe, phalaenopsis, elefantöra (pilea), ros, saintpaulia, bajonettlilja, julkaktus och vandrande jude.

