
SERVER PÅ TRÆ
Morgenmad på sengen bliver helt 
eksklusivt med serveringsfadet i 
egetræ. ”Serve Me Board” måler 
17,5 x 26 cm til 299 kr. fra By Wirth.

GODT GEMT
Skindbetrukne æsker 
i flere størrelser er 
en flot måde at op-
bevare stort og småt 
i. Æskerne fås i 
flere farver og i tre 
størrelser til priser 
fra 249 kr. for den 
mindste (11 x 11 x 7 
cm) fra Nordstjerne.

LYS I KUGLEN
Fin kuglerund bordlampe på 

messingfod sætter hygge – og 
lys – på bordet. Lampen måler 

25 x 29 cm til 1.680 kr. fra 
Broste.

FIN LILLE FUGL...
Smuk halskæde med en lille kolibri 

som vedhæng. Designet er inspireret 
af den japanske Origami-tradition, og 
den lille fugl er symbol på frihed, fan-

tasi, drømme og længsel. Halskæden 
er 45 cm lang og vedhænget måler 

2,6 x 2,2 cm. I Origami-serien findes 
også øreringe, og både halskæde og 

øreringe fås med motiv af bl.a. kolibri, 
enhjørning og guldsmed i sølv, forgyldt 
sølv eller rosa forgyldt sølv. Halskæde 

til 599 kr. fra Itzcali.dk

GYLDEN RUST
Rustrød bluse med lille krave 
er superfin i et let viskose til 

499,95 kr. fra Kaffe. 

NATURENS 
VIDUNDER
Glem alt om vaseline til tør 
og sprukken hud.  
Vidundersalven fra Vølve er 
fremstillet af 100 % øko-
logiske og naturlige ingre-
dienser. Brug den til tørre 
læber, hælrevner, røde bar-
nenumser og eksemramt 
hud. 155 kr. for 200 ml fra 
Vølve.

FLOT  
TIL FEST
Sæsonens måske 
flotteste kjoler er 
fra Ilse Jacobsen. 
Denne i smukt 
blomstermønster 
har trekvart-lange 
ærmer og er flot 
skåret omkring 
barmen. 1.200 kr. 

NATURENS FARVER
Sensommerens farver er en bred palet af 

gyldne nuancer og naturens farver som lyng og 
bær. Denne uge klæder vi både dig og din bolig 

på i årstidens fine nuancer.  

TIP
Brug æskerne på 

hjemmekontoret, til  
sygrej eller små  
hemmeligheder. 

Str.  
XS-XXL

TIP
Blusen er lige 

fin til jenas såvel 
som til en pæn 

nederdel.

Ved Charlotte Nordell Carlsen
charlotte.carlsen@udeoghjemme.dk
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