Släpp fantasin loss och sätt färg på hemmet
Idag är många hem inredda i den svartvita färgskalan och det krävs inte mycket för att sätta färg på tillvaron med många nya, glada färger i hemmet. Växter är ett säkert sätt att skapa nya uttryck och förändring och just nu finns det ett stort urval av färgglada växter som kan piffa upp inredningen.
Du kan exempelvis skapa ett snyggt färgspel i hemmet med nya, fräscha växter och en ny duk. Du kan också få ett spännande färgspel genom att ställa färgglada växter i nya krukor som tillsammans med några nya kuddar i soffan blir en strålande färgklick som förnyar hemmet.
Vårens växttrend: Fantasia Flowers
Det finns mycket inspiration att hämta i vårens växttrend Fantasia Flowers när det är dags att lägga fast ramarna för växtarrangemangen. Trenden bjuder på fantasifulla kombinationer av material och mönster i allt från ett Alice i Underlandet-universum till lek med konstens målningstekniker.
Skapa ditt eget växtarrangemang på ett fat eller välj en färgglad skål i köksskåpet. Välj växter i dina favoritfärger och sätt ihop flera av samma sort eller skapa ett mönster genom att blanda flera av dina favoritväxter.  
”Rapunzel här jag står, släpp ner ditt långa hår!”
När du inreder med växter kan du experimentera med klätterväxter som exempelvis Jasminum, Hedera eller Muehlenbeckia och linda av dem från bågarna som de ofta är lindade runt när de köps. Om du lindar av växten från bågen och låter rankorna hänga ned som Rapunzels hår, får den ett helt annat uttryck. Förutom att vara prydnader i sig kan växternas rankor även användas som krans runt de färgglada vårtecknen på fatet.
Det är faktiskt bara fantasin som sätter gränser när det handlar om att ge nytt liv och färg åt hemmet med nya, fräscha växter.

Växttrenden Fantasia Flowers har utvecklats av Floradania Marketing A/S i samarbete med scandinavian trend institute.
Bildtext: Färgglada växter i en gigantisk tekopp för direkt tankarna till Alice i Underlandet.


