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Annan Information
De är ett djärvt, säsongsbetonat tillägg till den övre manteln, som är djupare än den kant som
belysningen placeras på. Om du inte kan hitta paket i nyanserna du vill, gör din egen från
klippbokspapper. 11. Boka hus. Titta på en fågelhusdekoration från gamla böcker och en
bokformad prydnadslåda. Familjen vardagsrummet, här med en slående Stuart Haygarth
ljuskrona, en marockansk matta och en soffa som Fiona hade gjort och stoppade i gråull.
Dodie är som ett par cheetahskor - det är den lilla extraaken som ger intresse och blandar med
någonting. Hängande ovanför Jennifers blomstervagnsbord är detta härliga blommiga stycke
som hon skapade med plywood, trim och antropologi tapeter för att hålla färgflödet genom
rymden. Designer Paige Schnell av Tracery Interiors plockade vädervänliga tyger av Sunbrella
för de randiga draperierna, som erbjuder välkommen skugga och bekväma kuddar som

utrustar Lloyd Flanders utemöbler. Från jogging ner till stranden för att klättra i Santa Monicastegen har jag spenderat otaliga timmar genom att korsa Westside och njuta av kusten under
min träningsrutin. (Jag kan se lite roligt längs trottoarerna i Venedigskanalerna, men jag är för
upptagen med att njuta av vilda djur och vattendrag för att bry sig.) Vi kan även paddla
ombord, surfa och mer utan att äga överdimensionerad utrustning oss själva Det finns många
uthyrningsfaciliteter bara några minuter från vårt hem. Från rustik till glam har vi allt för att
göra det ditt. Golvdesignen, uppnådd med bara golvfärg, ger en omedelbar modern känsla till
rymden. Vi hade många stora förändringar hänt förra veckan, färg, accentvägg. Anne-Marie
Midy och hennes man äger det mexikanska möbelföretaget Casamidy.
Tack till Bloomming för deras utmärkta service. Här har en traditionell träbrandomgivning fått
en super modern vridning med päls smörgult gul. Så här? Då kommer du att älska Gör din hall
en stilfull egen rum med dessa designidéer. Pier 1s reversibla, sequined kudde ändras med en
pensel av handen för att matcha din semesterstemning. Speglar skapar mer utrymme och ljus,
vilket stimulerar en bättre energi strömmande genom ditt hus. De eleganta vita stolpstolarna är
multifunktionella. Låt vår kunniga och vänliga personal hjälpa dig i din drömrenovering eller
byggprojekt. Grönska på marken och en ljusrosa kudde lägger till extra livskraft och liv.
RELATERADE: Decor Tricks som löser gemensamma små rymdproblem. Hud Jag antar att
genetiken har mycket att göra med detta, men mannen, mina hudförändringar under de senaste
två åren har varit vilda.
MÖBLER Bordsida bord, "McIlarth", 72 x 46 x 36cm,? 1,625, från Ensemblier. I år skapar du
något som återspeglar dig, med hjälp av Pier 1. På samma sätt som du klär dig på samma sätt
som du vill dekorera ditt rum. Dessa väggmålningar ser bra ut i proffs, arbetsrum, golfhandel,
kontor och mer. Oavsett din stil hjälper vi till att göra ditt hem till ett hem.
Den svarta och vita kakelstenen, en glimt som ses i spegeln, betonar också den moderna
känslan av rummet. De kommer vara lika vackra på dag 65 som de var på dag 1. Denna
ljuskaminseffekt ser särskilt bra ut med ett kluster av olika ljusstorlekar, allt i samma nyans. Så
här? Då kommer du att älska Ett överflöd av antikviteter och blommor pryder detta Wiltshire
hem. Ett par vintage fåtöljer är stoppade i en plush leopard print striped tyg. En eld flimrar
inom en stenbrännartyp och i de breda, höga alkovlarna på vardera sidan av skorstensbröstet,
bokhyllorna klättrar upp mot toppen av det dubbla höjden, sluttande taket. Denna beröring
skiljer inte bara den från de omgivande tegelväggarna utan skapar också en kontaktpunkt. Vi
gillar särskilt denna "Premier" -modell, som är formad som ett utklippt hus och har utvecklats
för att inte kräva byggtillstånd, men det kan kräva planeringsgodkännande i vissa brittiska
sammanhang. Ekhörnskapskåpet är artonhundratalet och kom från Cowbridge i Wales.
Svenska företaget Bemz skapar alternativa glidskydd för Ikeas soffor och fåtöljer. De är
perfekta för att få några år tillbaka av en soffa som har sett bättre dagar. Rep och järn
ljuskrona är från Pottery Barn och soffan under den är täckt med "Mirandela" bomullslinne
från Pret a Vivre.
Så här? Då kommer du att älska vackra badrumsideer. De är verkligen tidlösa och de arbetar i
något utrymme. Så här? Då kommer du att älska Design Ideas: Utility Rooms. Jag älskar att
blanda rena fodrade häftmöbler med unika tillbehör och ljusa färger för att accentuera rummet
på ett djärvt sätt. Så här? Då kommer du att älska stora idéer för små sovrum. Hon installerade
en Royal Doulton-glaserad keramikstrumpor i påfågelblå i slutet av 1800-talet, med samma blå
upptagen i färgen på skorstensbröstet, i sladdarna på lövklacken på Arflex 'Cousy-soffor och
på trimmen av gardinerna, som löper längden på väggen. Tegelstenen är en slitstark bas för

vilken design som helst, och ägaren till den här verandaen accentuerade den dammiga röda
tegelfärgen med ljusa blommor av guldfärg, som ser vacker och romantisk under ljusets ljus.
Att vara en ivrig antik samlare hon älskar förändring av användningen och hängde en gardin
gjord av gammalt tyg för att skilja tvättstugan. Gynnar nya designers och ny talang, hon älskar
att intervjua människor för The LuxPad. Detta innebar att de hade ett elegant hem, med
tillräckligt med utrymme för tre sovrum. Så här? Då kommer du att älska The 101 Most Novel
Bookshelf Ideas. Efter att ha flyttat från en georgisk herrgård, omarbetade Clare Agnew
omvandlingen av en 300 årig lada i Norfolk för att skapa ett avskilt hem för sin familj, där
insidan fungerar i harmoni med trädgården och marshland bortom. Som sådan anser jag inte
längre våra väggar vara reserverade strängt för 2-d art. Eklektisk, autentisk och
globaltillverkad, våra hantverkare, klockor, vaser, terrarier, ramar och lövverk bidrar enkelt
till att uppdatera din inredning. I det här drömfulla fritidshuset i Frankrike har arkitekt
Jonathan Tuckey drastiskt sänkt soffan, nästan det enda möbleret i rummet, från taket på den
tjocka trollkranens rep - "för att få det att se ut som en dagbädd som stenar i brisen.
Denna nådiga utökade vardagsrum innehåller ett teakbord för informella måltider. Så här? Då
kommer du att älska 50 sätt att göra ditt hus ett hem. Att blanda en kraftfull färg som turkos
med neutrala nyanser hindrar mellanrum från att känna sig övermättad. Väggarna är fodrade i
bomullscreme damask; ett perfekt komplement till den snygga mönstrade soffan och
kuddarna. Delikat väggljus av Michael Anastassiades, kombinerar med Soans Crillon-stol.
Sömlösa hyllor (och mycket av det) blandat med zinkförvaringslådor (mycket parisisk chic) 
gör för en liten platta som känns rymlig men elegant. Utöver wow-faktorn ligger den mer
praktiska användningen som ditt matberedningsområde. En korg under bänken är ett trevligt
ställe att ta bort extra kuddar och några mysiga filtar för skarpa nätter när Texas väder blir lite
svalare. Expertis som hon använde bra i detta stora hus inrett för unga kunder och deras
familj. "Det kände mig naturligt att arbeta i den engelska lantstil där Colefax utmärkte sig.
Soffbordet är tillverkat av antika vikbara tallbänkar, en annan uppcyklad touch.
Två målningar av Alvaro Guevara grupperas asymmetriskt ovanför, medan fåtöljet är designat
av Hans Wegner. Paret är franska (henne) och mexikan (honom) och bor i den belgiska staden
med sina två unga söner. Han finns på Twitter, Facebook och BILDs officiella blogg. På andra
sidan rummet erbjuder utrustade skåp och lådor mer lagring. För att hitta fler sådana idéer så
här läs detta inlägg. 13. Växter av dracaena-släktet är enklaste att växa. Lägg till intresse med
en mönstrad matta och skapa djup med tips av grått. Paret kallar den resulterande öst-västliga
fusionen "Texas Zen", och den ger det ultimata utrymme för enkel stil och en meditativ och
avslappnande effekt. En horisontell hängande av överdimensionerade pärlor tar upp gott om
väggutrymme, samtidigt som det ger plats för formgivaren - min vän och granne Heather
Tierney - att hänga några av hennes halsband. Det ger också lagring. "Den här stilen av
dekoration kan vara rörig, så jag har lagrat överallt för att effektivisera det, säger Beata. Sätt i
en glasvase inuti varje behållare för att hålla fräscha blommor. Använd dem för att förbättra
luftkvaliteten i ditt hem.
Dekorationsstil: Vi tror att djärv färg är väsentlig. Järnbasbord med honed marmorplattor är de
perfekta sidekickarna eftersom de kombinerar enkla linjer med eleganta material. Så här? Då
kommer du att älska Fler kök design idéer. Det här är de första saker du bör tänka på när du
dekorerar ett litet rum. Så här? Då kommer du att älska Se fler bilder på denna förtjusande
Cotswolds stuga. Vår dekorationsdirektör Gabby Deeming har inramat handmarmorerade
inslagspapper i svarta "Ribba" -ramar, från Ikea för en billig men slående bildskärm. Denna

fastighet är en 1700-talsrektor vände helgen familje reträtt i Oxfordshire, designad av Rabih
Hage. Gardinerna i salongen och studien är en benvitt ull och linne fransk väv och naturtyger
och varma färger blandar med flintens och ängarnas neutrala nyanser. Inget här är bortkastat;
Vatten återvinns och används för att bevattna trädgården, medan el och värme levereras av
Segeras solgård.
TILLBEHÖR Olivträd, från? 145, från Villaggio Verde Olive Trees. Så här? Då kommer du att
älska våra favoritbarns rum som designats av medlemmar av The List. Våra skrivbord gör det
enkelt för dig att få ut det mesta av din dag med kombinerad funktionalitet och stil. Vid den
bortre änden av sittande och matsalen är medieutrymmet, ett vardagsrum. Övergångsstilning enkla linjer och naturlig teak-gör denna härliga matsal hemma var som helst, inklusive den här
stugans primitive exteriör. Jag ångrar aldrig mina köp, men jag tänker fortfarande på det jag
släppte. " Faktum är att varje yta och hyllan är fyllda med intressanta, knäppa, till och med
kitschfynd, men alla visas på ett ansett sätt. Deras enkla design echoes linjerna i Portland stone
chimneypiece från Jamb, balansera det starka grafiska trycket på mattan. Vårt showroom ger
ett omfattande urval så att du kan välja den perfekta inredningen som passar ditt hem. Här är
fem vuxna utseende som du kan uppnå med utrymme tapeter. En panel av spegelglas som
fungerar med rummets form, gör det lutande takets känsla högre och rummet större.

