I SÄSONG

REDAKTÖR BETTINA BIEBERSTEIN LEE

Unik frigga
Det unga svenska arkitektkontoret Fabel har
tagit fram Friggeboden Vega, en 15 kvadratmeter
stor bod med tillhörande uterum. Här kan
övernattande gäster få en egen lya, eller så kan
friggan användas till ateljé eller varför inte som
bastu. Låter man växter klättra över bågarna
skapas ett grönt uterum. Pris från 125 000 kr,
beställs hos www.fabelarkitektur.se.

TOKSNYGG TORKVINDA
Smycka din trädgård med
den skulpturala torkvindan Spider
web som är tillverkad av teakträ och
rostfritt stål. Träet är hållbart,
motstår fukt och grånar vackert med
åren. Nu kan det bli ett rent nöje
att hänga tvätt. Ca 10 995 kr,
Skagerak/Länna Möbler.

FRI FORM
Inte mycket har
förändrats när det gäller
de klassiska utemöblerna
i Elsa Stackelbergs
tidlösa design från
1960-talet. De står sig,
år efter år. Pris på
liggvagn i furu
6 620 kr, dyna 3 690 kr,
Fri form.

VINN

NU HAR DU CHANSEN ATT VINNA ett set handdrejade terrakottakrukor från

Kreta som är tillverkade enligt samma hantverksmetoder som för 4 000 år sedan.

HANDDREJADE
KRUKOR
Fira 15 år med oss och var med i Lantlivs
stora tävling. Tre höga, vackra terrakottakrukor
för entré, trädgård, altan eller balkong från
Cadabra Design kan bli dina.

Cadabra Design i Dalby utanför Lund är ledande i Skandinavien på att
direktimportera handtillverkad terrakotta. Minoan Astra-krukorna har en mycket
god frosttålighet tack vare den höga bränningstemperaturen. Flammorna i ugnen
ger terrakottan en levande och vacker karaktär i nyanser av sand och brända
schatteringar.
Kruksetet som går att vinna – frakt ingår – består av följande krukor:
Stor kruka: höjd 57 cm, väger 22 kg
Mellankruka: höjd 41 cm, väger 10 kg
Liten kruka: höjd 25 cm, väger 3,5 kg
Extra erbjudande: En riktigt stor kruka, värde 2 450 kr, går att köpa till av vinnaren

med 15 % rabatt för 2 000 kr. Höjd 72 cm, vikt 28 kg. www.cadabradesign.se.

VÄRDE

SVARA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR FÖR ATT DELTA I UTLOTTNINGEN:

2 950

1. Vad heter det nya matlagningsprogrammet i Kanal 5 där kocken

Paul Svensson kommer att vara domare?

KRONOR!

2. Trädgårdsmästaren Victoria Skoglund bloggar på lantliv.com.

Vad heter hennes handelsträdgård som ligger söder om Stockholm?
I vinsten ingår de tre
främre krukorna, den allra
största går att köpa till.

3. Skriv en motivering till varför just du ska vinna ett krukset från Cadabra Design.

VILL DU VARA MED OCH TÄVLA?
GÖR SÅ HÄR: Gå in på lantliv.com och svara på frågorna samt skriv en

motivering. Du kan också skicka in de rätta svaren samt motivering på ett vykort
märkt ”Cadabra” till: Lantliv, 109 28 Stockholm. Glöm inte ditt namn och adress!
Tävlingen pågår till den 7 maj. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
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