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Artikel: Påsk i pastellernas och växternas tecken

Pastellfärger, fräscha blommor och inslag från naturen, arrangerade som små konstverk runtom i bostaden, präglar påsken 2012, enligt känt, danskt livsstilsmagasin  

Personligt påskpynt
Nicola Kragh Riis, som är bostadsredaktör på tidningen Alt for Damerne, utgår från de rådande tendenserna när hon skapar sitt eget, personliga påskpynt.

	Det handlar inte om att leva upp till en viss stil, utan om att hitta sitt eget uttryckssätt, som inte liknar grannens, 


säger Nicola Kragh Riis och fortsätter:

	Placera ett träd på bordet, eller fyll ett litet bord eller en hel fönsterkarm med en massa mindre växter. Lek med proportionerna och koncentrera dig på att dekorera några få områden i hemmet, snarare än på att sätta upp påskpynt i varenda hörn.


Proportioner och pasteller
Den personliga stilen kommer enligt Nicola Kragh Riis också till uttryck i valet av proportioner, färger och former.  

	I år drömmer jag om att leka med storlekarna och att använda träd eller grenar från körbärs- eller magnoliaträd. Jag skulle också kunna tänka mig att dekorera med ägg och fåglar runt om stammen på ett stort fikonträd.  


	När det gäller färger tror jag mycket på pasteller som ljusgult, ljusblått, rosa och skirt grönt, och jag undviker gärna de skarpa färgerna och den starkaste äggulenyansen, eftersom de blir alltför dominerande för min smak,  


konstaterar bostadsredaktören.

Påsken varar ända till …
 Nicola Kragh Riis berättar att familjens måltider också präglas av härlig påskstämning. 

	På matbordet skapar jag ett arrangemang med små fågelfigurer, påskägg och färska blommor eller grenar, som kan ge både påsk- och vårstämning på en gång. På så sätt har det en livslängd som sträcker sig längre än bara till påsk,  


avslutar hon.

Fakta: 
Påsk- eller vårkaktusen, med det latinska namnet Rhipsalidopsis, är en populär växt under påsken. Danska handelsträdgårdar är ledande när det gäller förädling och produktion av Rhipsalidopsis. Varje år produceras ca. 2,5 miljoner, varav ca. 75 % exporteras till Europa och USA.
Under senare år har intresset för pastellfärger ökat bland kunderna, och de rosa nyanserna står idag för 60 % av produktionen. 
Källa: Gartneriet Thoruplund
Läs mer under "Månadens växt".
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