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Honning og Flora

Vores valg
Vores indretningsstil 

afspejler en tid, hvor vi 
godt må tænke over vores 

valg og vores miljø. Vi 
viser hvordan nordiske 

genbrugsstil inspirerer til 
netop det.

Loppefund lige nu
Stilen skifter jo hele tid-

en. Lige nu er biologiting, 
bambus og enkelte mø-

bler i træ det der sælger. 
I mange år var det hvide, 
pastellede og romantiske 

ting, men det er slut, 
tingene skal have et mere 

organisk look.

 Form og godt håndværk 
er det vigtigste. Ting med 

sjæl og personlighed. 
Vores udgangspunkt er 

at skabe en rar stemning, 
der passer til de folk der-

skal bruge rummet.

Godt at genbruge
Det er fantastisk at få lov 
til at arbejde med det 
man brænder for.  
Rikke er udannet grafiker 
og grafisk leder. I hen-
des kort stod der, at hun 
skulle overtage hendes 
fars grafiske virksomhed. 
Men for 20 år siden tog 
Rikke springet efter et år 
på kunstskole. Hun ville 
leve af at være kreativ. I 
15 år drev fru Larsen og 
Rikke og deres dygtige 
ansatte, butikken Hon-
ning og Flora i den gamle 
gartnerbolig på Egholms 
Slot. Butikken har de 
solgt, og i dag bruger har 
Honning og Flora arbej-
der med boligindretning, 
blomster, ideudvikler, 
boligartikler, Tv, skriver 
bøger og er tingfindere

www.Honningogflora.dk 
Eller følg med på  
Facebook, Instagram  
og bloggen OurWork.

Fortælling om...
 
Rikke har et hoved fuld af ideer og 
elsker projekter. 
Opgaverne må gerne være  
forskellige, da hun breder sig over 
en vifte af kompetencer. 
Hun elsker at have gang i store 
opgaver, som f.eks. foto  
opgaver, finde rekvisitter  
og indretnings ting eller  
indretning af firmaer der mangler 
en rødtråd eller sjæl.
Hun har sammen med sin mor fru 
Larsen lavet tv med programmet 
LoppeDeluxe i 12 afsnit på tv2.
Rikke skriver også bøger og har 
de seneste 15 år skrevet artikler til 
dameblade og  
magasiner i ind og udland. 
Rikke er multikunstner og hun er 
ikke vild med at kede sig, what you 
see is what you get.
Interessere det hende, så kører 
ideerne og hendes drive...
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Indretning af boliger & firmaer

Rikke har i over 20 år hjulpet kunder med 
deres hjem eller virksomheder.
Nogle gange kun et rum, andre gange hele 
boliger eller firmaer. 
Hendes udgangspunkt er personlighed, 
originalitet og kreativitet.
Og gerne med et twist af genbrug, der bliver 
brugt på nye måder i indretningen.

Hvis du har lyst til at forny dit hjem,  
mangler gode idéer eller drømmer om at 
sælge dit hus, men er kørt fast i hvordan du 
skal gribe det an, så kontakt Rikke på mail 
Honningogflora@gmail.com eller  
send en sms på tlf. 26 29 51 41
Rikke finder ting med fokus på værdier og 
drømme til jer der bor eller arbejder der.

Sådan gør vi
Det starter med et møde eller en mail, hvor vi taler om hvad du 
drømmer om, og hvordan vi kommer dertil i fælleskab.Vi tager 
udgangspunkt i de møbler I har, og sammen finder vi ud af, 
hvad vi skal på udkig efter. De seneste år er der flere, der er ble-
vet mere bevidste om hvordan de vil bo, arbejde og hvad deres 
hjem skal udtrykke, det må gerne være personligt og harmonisk, 
med den familie eller de medarbejdere der er, i centrum.

Vi ser hjem og får ideer
Vi deler dejlige billeder af vores hjem, sommerhuse og steder 
vi er, der er fotogene på Instagram, Pinterest og Facebook  som 
aldrig før. Danskerne gør sig umage med indretning. Ens hjem 
er jo der, hvor man lader op og slapper af, og så er det rart, at 
tingene har en plads, og at der er hyggeligt at være. Men arbejds-
pladsen er lige så vigtig, her er vi mange timer, i løbet af en uge. 
Derfor er der flere firmaer der er begyndt at bruge Rikkes ideer 
og måde at skabe harmoni og stemning.
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Pop-up shops

Genbrug giver mening
Genbrug bidrager til en mere holdbar ver-
den. Gamle ting står for en sjælfuld historie 
en velkommen modvægt til de hurtige 
trends. Honning og Floras showroom af-
spejler det. De finder ting der er lækre at 
genbruge, det trives de bedst med, ting der 
har en historie og smuk patina. Men vigtigst 
af alt godt håndværk. 
Rikke og fru Larsen elsker jagten efter ting.

Ting til salg
En gang imellem holder de popup shop et 
sted, hvor de sælger ud af de fund og rekvi-
sitter, som de har brugt til artikler i studiet, 
ude i boliger, haver eller i Rikkes showroom. 
Rekvisitter kan de kun bruge nogle få gange, 
for efter en tid, bliver tingene genkendelige 
på billederne, i bladene, derfor sælger Rikke 
også løbende ud på  www.Honningogflora.
dk under –Ting til salg.

Hvordan får i fat i os
I kan altid skrive til Rikke på  
Honningogflora@gmail.com hvis I har 
spørgsmål eller vil booke tid til indretning. 
Det er også på den mail i skal skrive hvis i  
vil have mål på et møbler eller lign.  
Showroomet holder kun åbent en gang 
imellem og ved højtider eller efter aftale.

Altid på udkig
Honning og Flora er altid på udkig efter nye 
og gamle ting der passer til deres stil. 

Så du er altid velkommen til at kontakte os...
Der ud over leder de også alid efter fine 
steder at fotograferer. Har du en smuk have, 
et fotogent hus, et særligt sommerhus  
eller lign. så tag kontakt til dem  
og send gerne foto.
Honning og Flora leder også efter locations 
til Popup shops, smukke bygninger en fin 
butik eller et råt orangeri til et slot eller lign. 
helst i området omkring Lejre, Roskilde 
eller i Københavns området.

TIP
1. Det er godt at have noget at opbevare alle 
sine ting i. Tænk i møbler der er dekorative 
men også brugbare, f.eks. er det en god ide 
at have en kasse til børnenes legetøj, hvor de 
hurtigt kan lægge deres ting ned, hvis der 
skal ryddes op.
2. Brug tre neutrale basisfarver f.eks. hvid, 
lyseblå og natur og bryd med en anden farve 
f.eks. støvet grøn eller jordfarvet.
3. Tag naturen ind, også på arbejdspladsen, 
det betyder meget for vores sind, når vi 

bruger så mange timer indenfor. 
Bind evt. en buket på din gåtur, fra grøfte-
kanten.
5. Husk belysning. Det er så vigtigt med god 
belysning, når vi bor i Norden, og vinteren 
er så mørk og lang.
6. Gør din indretning personlig ved at vælge 
ting til dit hjem der skaber atmosfære. 
Har du været på kunstskole, så brug dine 
ting i indretningen eller har du skønne rej-
sefund, så find dem frem og brug dem.

showroom
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Fo rt æll ing  р  om ...

Honning og Floras bøger er layoutet og skrevet 
ærligt og med meget inspiration medover 20 år i 
enkreativ branche,de er også med tanker direkte fra 
hjertet, der er ikke mulighed for andet, for det skal 
være ægte. 
Rikke får mange tilbagemeldinger fra folk der har 
læst dem, der siger, de bliver glade og får energi til 
at kaste sig ud i ting, når de har læst dem. Det er 
hele formålet med at skrive, det at berører andre. Så 
selv om det er livsstils bøger, så er der tanker bag ...

En kunde skrev engang et kort til Rikke, der stod.

”Til hende hvis hjerte bor i hundredvis 
af mennesker og hjem” 


