
4 idėjos iškylai kaip iš filmo: nustebsite, kiek daiktų atras vietą ir namuose 

Iškyloms gamtoje – ir gertuvės, ir vandens nepraleidžiantys maišeliai 

Vasara – geriausias metas leistis į iškylas. IKEA dizainerė Vaiva Klezienė siūlo 4 idėjas, kad piknikas būtų 

ne tik patogus, bet atrodytų kaip iš filmo. Ji sako, kad tokie rinkiniai pravers ir švenčiant vaikų 

gimtadienius ar išleistuves gamtoje, ir nusprendus tiesiog papietauti gryname ore.  

Iškyloms prie vandens – spalvų harmonija 

Nesvarbu, ar vykstate prie ežero, ar įsitaisėte mieste tekančios upės pakrantėje – prie vandens telkinių labiausiai 

tiks marinistinis iškylos stilius. Jį sukurti padės raminančių mėlynų ir žalių atspalvių dermė. Be to, natūralios, aplinką 

ir gamtą imituojančios spalvos – šių metų tendencija. 

Pasirinkus į iškylą eiti pėsčiomis ar vykti viešuoju transportu, ypač svarbus tampa patogumas. Jei poilsiausite dviese, 

užteks nedidelio krepšio, į kurį patogiai tilps tai, kas svarbiausia – užkandžiai ir užtiesalas. 

„Iš vielinio tinklelio pagamintame stilingame RISATORP krepšyje patogiai matyti visi sudėti daiktai, be to, jis iškylos 

„amunicijai“ nepridės per daug papildomo svorio. Maistui laikyti tiks specialūs daugkartinio naudojimo indeliai. 

Suvalgius vaišes, juos galima patogiai sudėti vieną į kitą“, – pataria IKEA dizainerė. 

Karštą vasaros dieną prie vandens telkinio atgaivins gaivieji gėrimai, kuriuos iš vandens, vaisių, sirupo galite 

pasiruošti ir namuose. Patogiausia tokius gėrimus supilti į šiemet ypač populiarias gertuves. Štai IKEA 365+ gertuvė 

už 1,99 Eur net pagaminta iš plastiko atrodo skaidri lyg stiklas. Tokios gertuvės draugiškesnės aplinkai, be to, nustoję 

pirkti gėrimus vienkartinėse pakuotėse, galėsite sutaupyti.  

Saulės vonioms – šviesūs iškylos akcentai 

Šilti geltonos atspalviai – paplūdimio vizitinė kortelė. Juos galite derinti su pasteliniais atspalviais ir įvairiais 

žaismingais ornamentais. Pasiruošti iškylai paplūdimyje gali būti labai lengva, jei pasirinksite vienos serijos 

aksesuarus. 

„Į poilsį prie jūros dažniausiai rengiasi visa šeima, tad rūpesčių ir taip netrūksta. IKEA lauko aksesuarų ir indų serija 

SOMMAR leidžia tai išspręsti – iškylų krepšyje patogiai telpa daugkartiniai plastikiniai indai ir servetėlės. Pasirūpinkite 

sveikais užkandžiais, CHOSIG ledų formelėse pasigaminkite naminių ledų ir leiskitės į kelią“, – sako V. Klezienė. 

Anot jos, iškylai pasirinkti indai ir kiti daiktai kuo puikiausiai tarnauja ir grįžus namo – plastikiniai indai tinka vaikų 

gimtadienių šventėms, o krepšiuose galima laikyti uogienes, konservuotus gaminius arba vaisius ant virtuvės stalo. 

Nepakeičiamas išvykos į paplūdimį pagalbininkas – plastikiniai maišeliai ISTAD, kurie vos už 1,99 EUR nuo smėlio bei 

vandens apsaugos ne tik maisto produktus, bet ir telefonus ar kitus daiktus. 

Ryškiaspalvės kolekcijos aksesuarai dera prie geltonųjų gultų, kurie kur kas patogesni nei paprasti pledai ar 

paplūdimio rankšluosčiai. Tiesa, į tokią iškylą patogiausia leistis automobiliu. 

Ramiam vakarui po žvaigždėmis 

Šilti vasaros vakarai bei naktys neatsiejami nuo žvaigždžių stebėjimo, tačiau prieblandoje tinkamiausi bus tamsesni, 

rudi, rusvi, blyškūs atspalviai. Jei turite galimybę, galite rinktis stiklinius ar keramikinius indus, kurie atrodo solidžiau. 

„Užkandžius naktinei išvykai patogu sudėti į stiklinius indelius – ant sandarių bambukinių dangtelių bus galima 

smulkinti ar serviruoti maistą. Juos, kaip ir gėrimus stikliniuose buteliuose, patogiai neštis galėsite pikniko krepšyje 

– nepamirškite ir aplinkai draugiškų popierinių šiaudelių“, – pataria IKEA interjero dizainerė. 

Jei žvaigždžių šviesos neužtenka, pasiimkite su savimi šiltą ir jaukią atmosferą kuriančias LED žvakes – jas naudoti 

galėsite ne tik lauke, bet ir viduje.  

Pasiilgusiems natūralumo – iškyla pievoje 

https://www.ikea.lt/lt/products/virtuve/maisto-produktu-laikymas/maisto-produktu-dezutes/ikea-365-gertuve-melyna-art-50412348
https://www.ikea.lt/lt/products/virtuve/maisto-ruosimas/virtuviniai-itaisai/chosigt-ledu-formeles-ivairiu-spalvu-art-80208478
https://www.google.com/url?q=https://www.ikea.lt/lt/products/virtuve/maisto-produktu-laikymas/maisto-produktu-dezutes/istad-plastikinis-maiselis-raudona-art-20339284&sa=D&ust=1560776561459000&usg=AFQjCNHW5La96SFWSA-Rm0wlxXZaB-QUSA


Jei nuspręsite gamtoje paminėti Jonines, Žolinę ar kitas vasaros šventes, iškylai rinkitės tradicinį stilių. Koloritą 

sufleruoja pati gamta – natūralių pluoštų, tokių kaip mediena, šiaudai ar drobė, spalvos dera tarpusavyje. 

„Iškylaudami pievose turite saugotis nepageidaujamų svečių, pavyzdžiui, erkių, todėl geriausia rinktis šviesių spalvų 

užtiesalus ir aksesuarus. Maistą patarčiau serviruoti ant lininių staltiesių, o iškylai reikalingus daiktus – neštis 

šiaudiniame krepšyje. Tik nepamirškite galvos apdangalų, pavyzdžiui, amžinai madingų šiaudinių skrybėlių“, – sako 

V. Klezienė. 

 


