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TRÄDGÅRDSTRENDER 2018
MOTHER NATURE | URBAN BACKYARD | MYSTIC GARDEN
edan flera år tillbaka presenteras det kommande årets trädgårdstrender i samband med mässan
Elmia Garden, nordens ledande mässa för trädgårdsbranschen. Bakom trendspaningen står förutom
Elmia Garden också Swedish Fashion council, Blink och Jan Rundgren, stylist och designer. 2018 års
trädgårdstrender är Mother Nature, Urban Backyard och Mystic Garden och kan ses som en utveckling av
tidigare års trender. De senaste årens trender var år 2016 Dark Forest, Blomster Couture, och Stadsodlarens
Trädgård och år 2017 Grön i Trädgården, Gröna Labbet och Vego Garden.
mother nature

Trenden står för det naturliga och jordnära, att vi vill ha en hållbar livsstil med
respekt för jorden och dess tillgångar. I trädgården kan stilen bland annat ses
genom att vi gärna använder naturliga material som sten, keramik och trä.
Stora stockar och staplad ved får gärna ta plats i trädgården. Andra exempel
på material som kan associeras med temat är konjaksfärgat läder, oglacerad
terracotta, macramé, vitbetsad ask, rökfärgat glas, matt gummi, vävt garn,
päls och emalj. Färgtemat är naturligtvis naturens färger och formspråket är
stort och böljande. De växter vi använder både inom- och utomhus får gärna
vara svenskodlade och allra helst lokalodlade. Många har också fått upp
ögonen för hur enkelt och kul det är att själv ta sticklingar, fröså och ta fram
egna plantor. Även i våra snittbuketter får det naturliga och hållbara vara med.
Man kan gärna använda kvistar, grenar blad och växter från naturen kombinerat med snittblommor från trädgården och inslag från köksträdgården som
till exempel dillkronor, morotsblast, rabarber och vinbär.
urban backyard

Detta är en lekfull opretentiös och
social trend som representerar den
rebelliska och färgstarka stadsodlaren. Odla kan man göra överallt,
i lägenheter på balkonger och på tak.
De växter som odlas är lättskötta och
planteras i färgstarka krukor och återvunna konservburkar. Att odla det man
äter och gemenskapen kring måltiden
blir allt viktigare i den framtida stadsmiljön. Vertikala växtväggar gör både
inom- och utomhusmiljöer gröna och

lummiga. Inomhus är det helt rätt med
stora växter som monstera, fiolfikus
och kaktusar som blir ett fint blickfång
och ger en djungelkänsla. De färger
som representerar temat påminner om
90-talets klara starka färger som solgult, klarrött som kombineras med mer
neutrala färger som grått och svart.
Material som speglar trenden är till
exempel lackat stål, rostfritt stål, skumgummi, korrugerad plåt, målad kork,
neon, folie och terrazzo.

mystic garden

Mystic Garden kan liknas vid en gotisk fantasi, en dörr in i ett magiskt hemligt trädgårdsrum. Det klassiskt lyxigt eleganta kombineras med det moderna avskalade.
Färgskalan är mörk och dramatisk. Kalla/matta metallytor är en stark trendbärare.
Vaser i färgat glas med inspiration från naturens färgade kristaller förstärker temat
liksom material som kraftig ull, svart läder, betong, manchester, päls, borstat stål,
blandat mörkt trä, oxiderad mässing, färgat glas, kristaller och kol. Torkade blommor, knotiga grenar från fruktträd och frökapslar blir fina stilleben inomhus.

