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Artikel: Påsk, passion och plantor
Utgå från din egen personliga stil när du påskpyntar, och låt färger och material utgöra förbindelselänken mellan inredning och högtid 

Påsken utgör inledningen till en rad helgdagar och mindre avbrott i vardagen som gör det möjligt för oss att fokusera på familjen och satsa lite extra på att göra det fint och trivsamt hemma.  

Den årstid vi befinner oss i bjuder dessutom på en rikedom av härliga krukväxter som kan bli en del av påskpyntet och komplettera den övriga inredningen på ett personligt sätt, allt beroende på vilken typ du är. 
Välj en grundfärg
Börja med att välja en grund- eller basfärg som slår an tonen. Om du väljer att kombinera gult, den traditionella påskfärgen, med påskpynt som ägg, kycklingar och fjädrar, kan du skapa ett fint litet påskuniversum. Du kan till exempel placera gula kalanchoe och gerbera i porslinsföremål och annat som du hittar i köket.    
Moderna metaller
Föredrar du det lite mer moderna och stilrena, kan du utgå från någon av de metaller som är riktigt ”inne” just nu, till exempel koppar, och låta den bli grundfärgen i påskdekorationerna. En grön duk kan utgöra en påminnelse om våren, kanske förstärkt med gröna krukväxter som sagina och lite matchande påskpynt. Och påskkaktusar hittar du i flera färger som säkert passar perfekt till de målade kopparäggen.  

Påsk i pasteller
Om du helst ser att påsken går i mjuka pasteller, är det en god idé att satsa på rosor och orkidéer. Låt växterna och pyntet samspela med bordet i övrigt, till exempel genom att du väljer en duk i samma färgskala.    

Och vill du höja påskstämningen ännu ett snäpp, kan du komplettera de gula fjädrarna och äggen med en gul miniväxt, här en Promenaea, som pyntats med fjädrar och planterats i ett äggskal som limmats fast på en bit kork.  

Påskprojekt med familjen
Du behöver följande: En skål, pinnar, två påskkaktusar, ägg och fjädrar. Plantera påskkaktusarna i skålen. Klipp till pinnarna i samma höjd och placera dem kors och tvärs längs skålens kant. Gör hål i äggen och stick pinnen genom dem. Limma fast fjädrarna och placera de två äggen på pinnar i skålen.  

Det här är ett sätt att möta påsken på ett personligt och trevligt sätt.





