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En trendrapport från Christmas World

Julen lovar att bli lite extra speciell i år. Det verkar som att

vi kan få en försmak av det "normala livet" igen och detta

får oss att vilja dekorera och fira med lite mer glitter och

glamour.

Christmas World presenterar tre trender med olika 

tema och färgschema.
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I temat Contemplativ Approch beskrivs råa

material och fokus på naturen. Materialen

betår av trä, kork och säckväv mixat med

metall och sten. 

Objekt och dekorationer har en känsla av att

komma direkt från naturen och materialen är

obehandlade och kommer i sin ursprungliga

form så långt som möjligt. Hantverket syns

tydligt i detta tema. förvänta dig polerade

stenar och löst vävd ull, kottar, bark och

nötter.

Färgbilden matchar materialen och förstärker

dem med många djupa och varma jordtoner

för att visa det vackra i naturen. 

 



Med lekfulla och artistiska uttryck, erbjuder

detta poetiska tema fräscha och positiva

vibrationer. Organiska mönster, blommor och

krusiduller är vad temat Herloom Feeling

levererar i överflöd. 

Vackra och detaljrika dekorationer och

mönster är ett resultat av det senaste årets

situation med arbete hemifrån. Julen kommer

att bli extra festlig och viljan att klä oss fint

ökar för att fira vår återvunna frihet. Det här

temat andas lyx och optimism och tar sig till

exempel uttryck i festliga dekorationer,

omslagspapper och julkort.

Färgbilden är mjuk och positiv och mixar

romantiska uttryck med sammetslika toner för

att skapa en drömmig look. 

 



Efterfrågan på mer hållbarhet är inte längre

en trend, det har blivit en del av våra liv och

våra företag. Det går inte längre att förneka

behovet av det. Temat Spirited Response är

inspirerat av hållbara lösningar. Med en

nollvision för restavfall där allt återanvänds

och vi är rädda om jordens resurser är vi alla

en del av den cirkulära ekonomin. 

Handgjort och hantverk och lekfullhet i

naturens ljusa och livliga färger får oss att

tänka utanför boxen.

Olika återvinningsmetoder kombineras med

färdiggjorda produkter. Gammalt material

och papper används för att göra

inspirerande juldekorationer med en

personlig touch. I detta fall är skräpet vår

största tillgång! 

Färgpaletten är lekfull i en kombination

mellan varma och ljusa toner i allt från

burgundyröd till jordtoner, blått och gult.

 


