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Úgy gondolom, hogy a késő nyári-kora őszi színpaletta legalább olyan gyönyörű,
mint a tavaszi színkavalkád. Amíg (ha) jó az idő, használjuk ki a kellemes napokat! Rendezzünk kerti összejöveteleket, dekoráljunk kint és bent is stílusosan!
Mielőtt a nyár végleg elköszönne, még előcsalogatja a dáliák virágait (amelyből igazán sokféle akad…) – ezzel is
rengeteg ihletet adva jó néhány dekorációs ötlethez!
Ez a kis szoba olyan, mint egy igazi minibalkon. A falon több
szinten elhelyezett vázákban apró tarka csokrok pompáznak. A
virágok színeit a négyzetes fakeretekre feszített semleges színvilágú textíliák még jobban kiemelik – a textilképek mintája természetesen virágos növényeket idéz!
Virágos ültetőkártya: szintén mini dáliacsokor díszíti ezt a terítéket. Ezt magunk is egyszerűen elkészíthetjük, ha a dáliák mellé például csipkebogyót teszünk, és mindezt egy vékony dróttal
egy textilszalvéta köré tekerjük. De ez nem minden! A tányérok
alatt virágos tapétából és plexilapból készült alátét díszeleg.

Igazán élénk színűek ezek a virágos poháralátétek.
Hogyan készülnek? Rajzoljunk fel egy kartonlapra
stilizált dáliaformát. Vágjuk ki – ezután
ez lesz a sablonunk. A formát helyezzük
parafa-lapra, majd pedig egy színes filclapra, és rajzoljuk körbe a sablont mindkét anyagon! Vágjuk ki az így kapott mintákat, ezután a parafa- és a filc-virágot ragasszuk össze! A nedvességnek is ellenálló
alátétünk szépen mutat majd vázák vagy
poharak alatt!
Virágot a függönynek is!

Ezt az ablakot igen szabályos, csíkos és kockás függönyök díszítik. A „szigorú” geometriát játékosan töri meg a függönyök
elkötéséhez készített filcvirág. Ehhez nem kell mást tennünk,
mint – a fenti alátéthez hasonlóan – vágjunk ki virágformákat
különböző színű filclapokból – de ebben az esetben különböző
méretekben! A virágok alá tegyünk egy „levelet” is, amelyet sötétzöld filcből készítsünk el! Most is rajzolhatunk kartonból sablont – ez különösen célszerű akkor, ha több egyforma díszt szeretnénk készíteni. A három filc virágréteget és a „levél” nyelét
egy gombbal varrjuk össze!
Ha még az igazi ősz beállta előtt egy nyár-záró kerti ünnepséget is tervezünk, valószínűleg már korán gondoskodnunk kell a
megfelelő világításról. De sebaj, ezek a fények nemcsak világítanak, hanem a jó hangulatról is gondoskodnak.
A „hagyományos” kerti világítás kiegészítőjeként nagyon dekoratív a nagy tálakban elhelyezett őszi mix, amely elsősorban
jellegzetes, most nyíló virágfejeket, levélkéket és különböző formájú színes úszógyertyákból készül. Tegyünk egy szép nagy tálba
vizet – ezt például víz-festékkel (színezékkel) meg is színezhet-

jük – és a többi hozzávalót szépen helyezzük a vízfelszínre.
Ha a képen látható módon fényes fémtálat választunk, a fény
megsokszorozódik.
Üvegtálban viszont
minden oldalról jól
látható a látvány (különösen, ha színes vízzel dolgozunk) – ekkor fokozhatjuk a
hatást a tál alján, a vízben elhelyezett üvegkavicsokkal – vagy
valódi kövekkel. A variációs lehetőségek száma végtelen… Helyezhetjük az asztalra, vagy a kerti ösvény széleire útjelzőként.
Ha kisgyermekek is hivatalosak az ünnepségre, mindenképpen
célszerű ezt a dekorációt a kis kezektől távol elhelyezni.
A fent bemutatott „világító-tál” párja-kiegészítője is lehet a
következő dísz. Az asztal fölé kifeszített kötélre erősítsünk különböző formájú, színes lampionokat! A képen látható hosszúkás formájú „lámpás” helyén, apró vizespohárba tehetünk színes
virágcsokrot is. Már vásárolhatunk a legújabb LED-világítással
működő színes papírlampiont is, így az ilyen megoldással a tűztől
sem kell félnünk. A különféle textilek – párnák, terítők, plédek
– nemcsak a lakásban, de a szabadban is melegséget, otthonosságot kölcsönöznek. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az az igazi,
ha ezeket is az alkalomhoz, és a hangulathoz illően válogatjuk!
A lampionok és a virágok színeit hangoljuk össze az asztal terítékével, illetve a kertben elhelyezett többi dekorációval is – így
egy-egy visszatérő „motívum” akár a parti védjegye is lehet!
Kellemes időtöltést és jó hangulatot kívánok!
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