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Tee tyyli

Mittojen mukaan 
teetetty pimentävä 
rullaverho on  
parhaimmillaan  
sisustuselementti.

Pyöreä elävä-
pintainen matto 
pehmentää 
huoneen tunnel-
maa. 

KESTÄVÄÄ JA 
KÄTEVÄÄ

Korkkikangas ja 
paperinahka tai-
puvat monenlai-
seen askarteluun, 
vaikkapa kasvien 
suojaruukuiksi. 

UPEASTI 
AALLOISSA 

 Wave-verho-
nauhan avulla 
verhot laskeu-
tuvat kauniisti 

ja pysyvät 
ryhdikkäinä.

OMASSA 
RAUHASSA
Rullakaihdin 

suojaa valolta 
ja katseilta. 

Valittavissa on 
erilaisia kankaita 
ja mekanismeja.  

Ompeluta tyynyjä 
erilaisista kuoseista 
ja viimeistele kivoilla 
yksityiskohdilla.  
Vaatetuksen muoti-
kankailla saat  
mielenkiintoisia  
pintoja tyynyihin.

Kasvit kiipeävät nyt ikkunoille ja verhoihin. 
Selkeät printtikuosit kukoistavat kilpaa  

viherkasvien kanssa.

Viidakon viemää 

VIHERKASVIT ovat tämän hetken 
suosituin sisustustrendi, kun  kotien 
ikkunalaudoilla komeilee mitä erikoi-
simpia kasveja. Kankaissa suuntaus 
näyttäytyy rempseinä peikonlehtinä 
sekä muina trooppisina kasveina, 
 kuten ryhdikkäinä banaaninlehtinä. 

Mikon kaupunkikodin verhoiksi 
valittiin näyttävä Jättilehti-kangas 
(22,90 €/m, lev. 140 cm). Selkeä  
kuosi täydentää kodin viherkasvien 
sävyjä, sitoo ne yhteen ja toimii kont-
rastina modernille mustalla koroste-
tulle sisustukselle. Kattoon kiinnitetty 
musta kisko luo tilaan raamit ja koko 
huonekorkeuden hyödyntävä verho-
ratkaisu avartaa tilaa. Verhojen poi-
mutuksella on merkitystä silloin kun 
kuosi on suuri. Hillitty laineilu antaa 
kunnian kuosin yksityiskohdille, kun 
runsas poimutus luo syvyyttä ja puu-
tarhamaisuutta.  

HYÖDYNNÄ 

AMMATTILAISTA 

MYÖS VERHOJEN 

MITTAUKSESSA
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Viherkasvit 
ovat kulkeneet 

kanssani  
asunnosta  
toiseen.”

MIKKO
Helsinkiläinen  

parturi-kampaaja

KOTI
42 m2 30-luvulla  

rakennetussa  
kerrostalossa  

Töölössä  
Helsingissä.

SISUSTUS- 
FILOSOFIA 

Karjalainen hygge 
kohtaa modernin 
kaupunkikodin. 

Innostus kasveilla 
sisustamiseen tulee 
lapsuudenkodistani, 

jossa oli paljon  
viherkasveja.

PARASTA 
KODISSANI 

Valo ja hyvä sisä- 
ilma, jotka tekevät 

hyvää sekä ihmisille 
että kasveille.

Musta
verhokisko
kehystaa

tilan
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Makuuhuone pyhitetään unelle  
ja hyvälle ololle. Annikan makuuhuone  

puettiin sametinpehmeään tunnelmaan. 

TRENDIKÄS SAMETTI oli yksi Annikan makuu-
huoneen verhosuunnitelman kulmakivistä. 
Runsaasti poimutettuna se vaimentaa tilan 
ääniä. Rauhallinen tunnelma syntyi saman 
värin eri sävyillä ja yhdistelemällä tekstuureja, 
jotka korostavat toisiaan. Sängynpeite ommel-
tiin samettisesta peitekankaasta ja puolipeite 
turkoosista Ottoman-sametista (35 €/m, lev. 
140 cm). Valikoima koristetyynyjä viimeistelee 
tyylin.

Verhoja valittaessa kannattaa kiinnittää 
huomio käyttötarpeisiin. Lähimmäksi ikkunaa 
ripustettavat läpikuultavat valoverhot siivilöivät 
auringonvaloa kauniisti ja antavat myös näkö-
suojaa. Pimentävät verhot saadaan vuoritta-
malla verhokangas tai valitsemalla valmiiksi 
 pimentävä kangas. Sisustukselliset verhot tule-
vat uloimmas ikkunasta ja keräävät näin suu-
rimman huomion. 

Verhojen ja 
päiväpeitteen 
sävymaailma 
jatkuu tyynyissä. 
Erilaiset muodot 
ja kuosit tekevät 
sisustuksesta 
persoonallisen. 

RIPUSTA 
KAUNIISTI

Kiskoja, tankoja 
ja erilaisia 

verho- 
tarvikkeita 

on saatavilla 
runsaasti.

PYÖREITÄ  
MUOTOJA 

Pyöreillä tyynyillä  
saat sisustukseen  

pehmeyttä.  
Velvet-valmistyyny, 

14,95 €/kpl,  
kuusi eri väriä.

Verhoja yhdis-
teltäessä kiskoja 
tarvitaan aina 
vähintään kahdet. 

Unten maille

OMPELUTA MYÖS PEITTEET MITTOJEN 
MUKAAN

JUURI SOPIVAN 
MITTAISET 

Ylipitkät verhot 
tuovat tilaan 

hivenen 
glamouria. 

Erilaiset
nauhat 
ja tupsut

tekstiileissa
tuovat 

viimeistellyn
tunnun

Tee tyyli
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Huoneen  
äänimaailma muuttui 

pehmeämmäksi,  
ja ulkoa kantautuvat  

äänet vaimenivat.”

Ohuiden valoverhojen 
ja pimentävien  
samettiverhojen  
yhdistelmä on sekä 
käytännöllinen että 
kaunis. Messingin- 
väriset kiskot  
yhdistyvät kauniisti 
kristallilamppuun. 

ANNIKA
Helsinkiläinen stailisti

KOTI
48 m2 vuonna 1980 
rakennetussa talossa 

Katajanokalla  
Helsingissä.

SISUSTUS- 
FILOSOFIA 

Pidän esineistä, joilla 
on tarina ja merki-

tys. Siksi yhdistänkin 
 sisustuksessa uutta 

ja vanhaa, designia ja 
itse tuunattua.

PARASTA 
KODISSANI 

 Toimiva mielen- 
kiintoinen pohja- 
ratkaisu, valo ja  

parveke.

Ylellinen

petaus syntyy

sangynpeitteen

ja puolipeitteen

yhdistelmalla 
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Pellavakankaita ja siivilöityvän valon leikkiä. 
Luonnonmateriaalit ovat aina in.

EEVAN OLOHUONEEN AJATON SISUSTUS 
sai pehmeän taustan, kun pitkälle seinälle 
ripustettiin läpikuultavia valoverhoja  
pellavakankaasta ja sivuverhot tummem-
masta kankaasta. 

Isot ruutuikkunat näyttävät kokoaan 
suuremmilta, kun ne heijastuvat valoverhon 
takaa. Asunnon huonekorkeus korostuu 
verhojen ulottuessa katosta lattiaan. 

Pitkä ikkunaseinä tarvitsee paljon kan-
gasta, jotta lopputulos olisi runsas. Luon-
nonmateriaalit sopivat ihanasti skandi- 
kotiin, mutta niitä on huollettava tarkem-
min kuin synteettisiä sisaruksiaan. Tyyli 
on silti helppo saavuttaa myös luonnolli-
sen näköisillä keinomateriaaleilla. 

Luonnollinen tyyli jatkuu Eevan  
keittiössä, johon toteutettiin laskosverho 
Jean-Paul-kankaasta (49 €/m, lev. 295 cm). 
Kankaan pinta tuo mieleen rouhean  
säkkikankaan ja menneen ajan tunnelman. 

PISTE IIN PÄÄLLE 
Oikeankokoinen 
ja -värinen matto 

kokoaa yhteen 
harmonisen väri-
maailman. Pisara- 
matto esim. 140 x 

200 cm 189 €.

YKSILÖLLISTÄ 
KAUNEUTTA 

Laskosverhon 
malli, kangas 
ja mekanismi 
voidaan valita 
kodin ilmeen 

mukaan.

TURVALLISTA
LAPSI-

PERHEESEEN
Rullaverhojen 

ketjulukko  
aukeaa, jos ketjulle 

tulee painoa yli 
neljä kiloa. 

Kestävästi kaunista

Keittiön laskos-
verho päästää 
valon huonee-
seen, mutta antaa 
myös näkösuojaa. 

Tummat 
verhot soin-
tuvat tapetin 
kuviointiin. 

Valkoiset kiskot 
sulautuvat 
kauniisti katto-
listaan ja huone 
avartuu, kun 
kiskot asenne-
taan seinästä 
seinään. 

KATSO VERHOJEN MITTAUSOHJE WWW.EUROKANGAS.FI/VERHO-OPAS TAI SOVI MITTAUS- KÄYNTI

Tee tyyli
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EEVA
Porvoolainen 

sisältöpäällikkö

KOTI
130 m2 vuonna 1849 
rakennetussa talossa 
Porvoon keskustassa.

SISUSTUSFILOSOFIA 
Sisustan kotiani  

rakkailla esineillä, jotka 
kestävät aikaa minulta 

tyttärelleni.

PARASTA KODISSANI 
 Vanhan talon historia 

ja tunnelma.  

Klassinen sisustus 
piristyy värikkäillä 

tyynyillä. Ompe- 
luta uusia aina  

sesonkiväreissä.

Viihtyisään 
kotiin on ihana 
palata kiireisen 

työpäivän 
jälkeen.”

Kasvata huoneen

korkeutta 

tayspitkilla

verhoilla
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Turvallinenkotimainen verkkokauppa

Värikkäät 
klassikot   

KINNAMARK 
Bitte Stenströmin 
suunnittelema 
Stockholm-kuosi 
tuo sisustukseen 
graafista tyyliä, 
26,90 €/m.

ALMEDAHLS 
Ruotsalaisen 
Almedahlsin 
mallisto ilottelee 
väreillä.  Kuvassa 
Josef  Frankin 
Bows-kuosi, 
55 €/m. 

FINLAYSON 
Ihastu Finlaysonin
valloittaviin 
uutuuksiin, 
kuten Aini Vaarin 
suunnittelemaan 
Ainiin, 22,90 €/m.

DESIGN BY 
EUROKANGAS 
Luonto inspiroi! 
Tässä Merja 
Palinin suun-
nittelemassa 
kuosissa kukkii 
Tyrni, 16,95 €/m.

MARIMEKKO 
Armi Ratian 
suunnitteleman 
Tiiliskivi- kuosin uusi 
väri hehkuu kuparia, 
37 €/m. Tarkista 
myymäläkohtainen 
saatavuus  
www.eurokangas.fi

Graafiset kuviot  
ja luontoaiheet  

ovat aina muodissa. 
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