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Un Nadal blanc amb tocs
naturals

mes i flors blanques així com pinyes i
plantes naturals conformen la decoració
minimalista d'aquest pis, però tot i arribar a cada racó de la casa, en cap moment es veu un ambient saturat o massa
ple d’ornamentació. Això és el que té
l’estil nòrdic, no cansa i dóna una calidesa i una sensació íntima de llar.
Espero que amb aquestes fotografies
agafeu idees per dur-les a terme a casa
vostra; i és que, com veieu, amb pinyes i
branques seques és fàcil elaborar un
centre i crear un petit racó nadalenc i
acollidor a casa nostra.

Que el Nadal s'acosta a passos de gegant no és cap secret. I és que ja és hora
d'anar pensant en com decorar la casa
per rebre aquests dies tan especials.
Però si aneu curts d'idees pel que fa a
decoració, no us preocupeu! Avui us portem ni més ni menys que un piló d’idees
originals que esperem que us inspirin
per escollir la decoració que millor s'adapti a casa vostra, a la vostra personalitat i sobretot als nens de la casa. El
d'aquest més és un article inspirador
amb poc text i moltes fotos, així que gaudiu mirant i agafant idees!
Des de fa uns anys, l'estil nòrdic en decoració envaeix les nostres llars. Deu ser
pels dissenys de línies modernes i senzilles o per l'expansió del gegant Ikea; el
cas és que ens agrada i intentem aplicarlo a les nostres llars amb un toc personal. Avui en dia la decoració nadalenca
no pot sinó respirar d'aquest estil escandinau que cada any acompanya el Pare
Noel.

Recordo que a casa meva, quan era petita, l'arbre sempre acompanyava el Betlem, decorat de manera senzilla amb
boles de vidre i cintes de colors. Avui dia,
la decoració s'estén per tota la casa però
utilitzo materials naturals, coses que em
recorden un bosc de pins nevats, estrelles lluminoses i garlandes de tota mena.
Això sí, les llums sempre blanques (mai
de colors) i els tons totalment unificats:
blancs, verds i els tons de les pinyes i les
branques naturals.

El més habitual, tal com marca la tendència de l’estil nòrdic, és utilitzar materials naturals: molta fusta, moltes pinyes
i branques de xiprer, roba de sac, ceràmica... que no només estan presents en
la decoració nadalenca de la casa, sinó
també en la decoració de la taula i en especial en els centres de taula de Nadal.

En aquest article, us presento unes boniques imatges plenes d'inspiració d’un
pis de Copenhaguen.Veureu que no
només decoren la sala d’estar i el rebedor, sinó que la decoració nadalenca
s’estén a tota la casa!
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Amb tocs senzills i naturals, aconsegueixen omplir la casa de detalls que ens
transporten al Nadal més blanc: espel-

Tal és el cas d'aquest bonic habitatge
danès, decorat amb un estil molt personal, senzill i alhora ple de detalls, molts
dels quals són handmade, que podràs fer
amb pocs diners. Espero que us agradi!
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