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Kehadiran lampu membuat kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dan nyaman,
terutama di tempat gelap atau pada saat malam hari. Tapi seiring perkembangan zaman,
saat ini lampu juga dimanfaatkan sebagai elemen dekorasi ruangan. Lampu yang
biasanya digunakan untuk dekorasi adalah lampu warna-warni.
Jika kamu ingin mendekorasi rumah dengan lampu warna-warni agar terlihat lebih
meriah, coba simak beberapa idenya berikut ini!

1. Lampu warna-warni di dalam lilitan benang

usahakreatif.net
Untuk hasil dekorasi yang lembut dan unik, gantungkanlah untaian lampu warna-warni
yang berada di dalam lilitan benang. Kamu tidak perlu khawatir benangnya akan terbakar
karena panas lampu, karena bentuknya menyerupai bola dan tidak langsung menempel
pada bohlam. Dekorasi lampu warna-warni ini cocok untuk digantungkan di kamar tidur
atau halaman belakang rumah.

2. Lampu warna-warni di dalam bambu

bambooban.com
Ide dekorasi lampu warna-warni berikutnya menggunakan batang bambu. Menemukan
bambu di Indonesia bukanlah hal yang sulit, jadi kamu bisa membuatnya sendiri.
Potonglah bambu sesuai dengan selera, misalnya 25 cm atau bahan 40 cm. Kemudian
beri lubang kecil di beberapa titik.
Setelah itu letakan lampu di bagian dalam batang. Untuk menghasilkan cahaya yang
warna-warni, kamu bisa menempelkan kertas warna yang berbeda-beda pada lubang
bagian dalam. Dekorasi yang satu ini cocok untuk dijadikan lampu tidur atau penghias di
meja ruang keluarga.

3. Lampu warna-warni penghias sangkar burung

iloveretro.co.uk
Belakangan ini, dekorasi desain vintage kembali digemari untuk menghias sudut ruangan.
Salah satu item yang sering ditemukan dalam dekorasi a la vintage ini adalah sangkar
burung berukuran kecil hingga medium. Biasanya di dalam sangkar ini terdapat bungabunga yang dirangkai dengan cantik.
Tapi untuk mendapatkan kesan yang sedikit unik, cobalah tambahkan lampu warna-warni
yang diselipkan di antara jeruji sangkar. Ide yang satu ini juga bisa kamu terapkan untuk
dekorasi natal. Cukup ganti bunga-bunga dengan daun cemara, lonceng, dan pita warna
merah. Kemudian taruh di atas meja. Ketika lampu utama dimatikan, maka dekorasi yang
satu ini akan terlihat sangat cantik.

4. Lampu warna-warni membentuk tulisan

pinterest.com

Bosan dengan dekorasi tulisan yang hanya dicetak kemudian diletakkan di dalam bingkai
foto? Kalau begitu, kamu wajib menjajal dekorasi lampu warna-warni yang satu ini.
Dekorasi berupa tulisan pun jadi terlihat lebih hidup dan menarik. Kalau tulisan yang
panjang terlalu memenuhi bagian dinding, coba ganti dengan nama keluarga atau aneka
singkatan seperti TGIF dan sebagainya.

5. Lampu warna-warni bagai tanaman merambat

Lampu warna-warni seperti lampu tumblr bisa didapatkan dengan mudah di berbagai
online shop, seperti dekoruma.com. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membeli dan
menatanya sebagai dekorasi rumah. Gantungkan lampu warna-warni ini di bagian atas
dinding atau langit-langit, kemudian tambahkan untaian lampu lagi di sepanjang jalur
tersebut. Biarkan lampu tersebut menjuntai ke bawah. Kamarmu pun akan terlihat lebih
romantis.

6. Lampu warna-warni dikombinasikan dengan foto
polaroid

youcanfind.com.br

Ide dekorasi murah meriah menggunakan lampu warna-warni yang terakhir adalah ide
termurah dan termudah. Kamu hanya perlu menyiapkan untaian lampu warna-warni dan
foto polaroid. Selanjutnya, pasang lampu warna-warni tadi pada dinding dan gantungkan
foto polaroid menggunakan jepitan kecil.

Demikian 6 ide dekorasi murah meriah menggunakan lampu warna-warni. Meski lampu
warna-warni ini tidak memakan banyak energi listrik, sebaiknya tetap dimatikan jika
sedang tidak dibutuhkan untuk menghemat listrik dan menghindari korsleting. Selamat
mendekor!

