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Velg den trenden som passer deg best og lag 
din egen julstemning
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Sober, Frost 
og Holiday

Juletrendene

Desember er forventninger og førjulstid. Mørkt og kaldt 
ute, lunt og koselig inne. Med julepynt skaper vi noe av den 
gode stemningen, og akkurat nå bugner det i butikkene 
av alle slag. Hos Home&Cottage kan du la deg inspirere 
av juletrendene Sober, Frost og Holiday.

Av Åse Kari Gravråk

– Trenden som vi kaller Sober har sarte, duse fargeskalaer, forklarer 
Linda Tjønntveit som er stylist i butikken. – Den mørkegrønne 
og lillarosa fargen er blandet med litt metallisk innslag. Her er det 
fint å ta inn naturmaterialer som for eksempel bark og kvister 
og blande det sammen med grønne ting. 

Frost er mer det skandinaviske og rene uttrykket med mye hvitt, 
sølv og klart glass. 

– Men du kan gjerne ta inn litt hvitt i Sober også for å få et freshere 
og crispy uttrykk, det er opp til hver enkelt, sier Linda. – Det hvite 
går fint sammen med det rosa og pudderaktige. 

Holiday er mer den klassisk julestilen med rødt, gull og grønt, litt 
mer amerikansk preg. Tekstiler med påtrykt Merry Christmas og 
julepyntbiler med pakker på taket. I Holidaytrenden finner du også 
humoristiske innslag av julemus og figurer med morsomme uttrykk. 

Fløyel og cord
Linda kan ellers fortelle at grønt er den store fargen i år, men 
på møbler er det også endel i pudderfarger. Det går mye i fløyel, 
og det aller nyeste er cordfløyel. Nå er det cord på puter, gardiner 
og klær. 

– Men dette er bare en forsmak. – Trender må gjerne jobbes opp mot 
fem år før det er på topp. Cord vil ta over mer og mer for fløyel, 
sier Linda Tjønntveit.

Grønt er den store fargen i år, men på møbler 
er det også en del pudderfarger. Det går mye 

i fløyel, og det aller nyeste er cordfløyel.

Du får gode råd og tips på Home&Cottage av Linda Tjønntveit (t.v.), 
Marte Winquist og Marit Bjørnsletten

Humoristiske innslag av 
julemus og figurer med 
morsomme uttrykk

Linda Tjønntveit, Home&Cottage


