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Artikel: Vårens växttrend – Colourful Spirit
Växter i kombination med grafiska mönster, spännande former och kopparmetall kännetecknar vårens växttrend, Colourful Spirit. Det är en trend som hämtar sin färginspiration från Sydamerika och omkringliggande oceaner
Nytänkande i bostaden
Exotiska landskap, lidelse och livfullhet – allt i en skandinavisk tappning – utgör grunden för vårens växttrend, Colourful Spirit, som enligt trendexperterna är en reaktion på det vi varit igenom, och ett svar på behovet av att tänka nytt när det gäller bostadens färgsättning.   

Marknaden vänder långsamt uppåt
Pernille Kirstine Møller, som är trendredaktör hos pej gruppen, berättar mer om trenden – vad den bygger på och vilka möjligheter den ger på områdena interiör och mode. 
	Vi går från det svåra till något som kan beskrivas som okej. Krisen är alltmer något vi har lämnat bakom oss, och från att ha befunnit oss i pausläge har vi gått över till slow motion. Samtidigt ersätter nya trender de gamla – och det påverkar givetvis vår inredning, både när det gäller färg och material.   


	Vi kommer att få uppleva hur inspirationen från naturen präglas av både det exotiska och det metalliserade, samtidigt som materialen är flexibla och funktionella,   

säger Pernille Kirstine Møller.
	När det gäller styling av växter så är målet ett färgstarkt skandinaviskt uttryck, där färgerna gärna får blandas. Vi kommer att få se blommande växter i varma färger – gärna flerfärgade blommor – och ytterkrukor i skojiga former, liksom grafiska mönster. Men vi kommer också att få se en mer minimalistisk värld, som hämtar sin inspiration från oceanen samtidigt som den bjuder på koppar, trä eller plast.

	Man kan välja kruka och krukväxt i en och samma färg, eller i samma nyans, och om resultat blir  livfullt eller stramt beror framför allt på växtens färg och form.   

Färgerna i Colourful Spirit är passionerat röda, i nyanser från bordeaux till cerise, och de tillför därmed både värme och starka känslor till trenden. Vatteninspirerade färger som ljusblått och mintblått skapar balans.   

Förslag på växter som matchar trenden:
Asplenium
Hydrangea
Nematanthus
Peperomia caperata
Ranunculus
Ripsalidopsis
Sansevieria
Saintpaulia
Trifolium

Bildtext: Man får, precis som namnet antyder, gärna blanda färgerna i Colourful Spirit

Bildtext: Inspirationen från havet går hand i hand med det skandinaviska uttrycket  


