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GIV HJEMMET EN
MAKEOVER
Et nyt år står for døren, men alt i hjemmet er ved det gamle. Sådan behøver det ikke at være.
Living har her fået tips fra to boligstylister til, hvordan du nemt og hurtigt giver din bolig et nyt
look. Som bonus et par ideer fra en komtesse med sans for indretning.

Af VIVIENNE KALLMEYER og VIVI SJØNER

Træt af romantik
Er du blandt dem, som har støvet loppemarkederne tynde og købt nostalgiske møbler i shab-
by chick-stilen? Måske er du ved at være træt af at bo i et oldemorhjem, men nænner ikke at
smide møblerne ud. Den nye trend går i retning af at mikse popart med rokoko. Her har Anja
T. Antonius malet en hvid skænk sort og opnået en ny og mere moderne effekt. Gør det sam-
me ved stolene – mal dem limegrønne og montér stof med popart-motiver.

Et felt med effekt
Pep de hvide vægge op og skab sammenhæng med resten af elementerne i boligindretningen.
Anja T. Antonius har to eksempler på, hvordan et lille malet felt på væggen giver stor effekt. På
det røde felt er placeret fire billige væglamper, som i sig selv ikke syner af meget, men får stor
effekt med en farvet baggrund. Et sofamaleri kan få nyt liv ved at male en matchende farve
bagved og montere en gallerihylde fra Ikea, hvorpå billedet stilles.
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Stickers og tapeter
Wallstickers og tapeter er nemme og super-
trendy måder at give boligen en makeover
på. På nettet kan man finde et stort udvalg 
i færdige tapeter og wallstickers, og flere
steder er det endda muligt at designe sit
eget tapet. Her er nogle links:
www.base212.dk 
www.urbis.dk 
www.thewallcompany.dk 
www.trendystickers.dk

Anjas nytårsidé
Har du et nytårsforsæt, og kan det formule-
res i et skarpt citat? Da få lavet dit person-
lige citat som tapet eller sticker, f.eks. hos
trendystickers.dk eller thewallcompany.dk.
Få det op på væggen, så du dagligt mindes
om, hvad dit mål er.

En lang, en høj
Vil du gøre rummet længere eller højere? Anja T Antonius har brugt
mdf-plader som vægeffekter. De skæres til i mål hos byggemarkedet.
Vil du anvende tapet, da få dem skåret, så de passer til tapetbaner-
nes bredde. Det gør det nemmere at montere tapetet. Man kan også
male pladerne. Grundfarven er her hvid, og efterfølgende er der sat
tape på i de bredder, som striberne skal have, og derefter er de malet
i forskellige farver. Dette trick kan bruges i alle rum i boligen.

Eksperimentér 
med farver
De hvide vægge er danskernes foretrukne,
men de kan hurtigt komme til at virke kolde
og lidt kedelige. Igen er maling løsningen,
hvis man ønsker liv og spil. Spring ud i det,
og mal væggen i en af tidens hotte farver.
Sort skaber kontrast til alt det hvide, men
man kan også prøve med lilla eller orange.
Som en ekstra effekt har Anja T. Antonius
sat en lille wallsticker på spejlet.

Stickers til børnene
Børn er vilde med figurer og farver. Giv værel-
set eller legehjørnet i køkkenet nyt liv med
wallstickers, som er nemme at montere og
fjerne igen. Anja T. Antonius har valgt møbler-
ne på værelset ud fra devisen om at kombine-
re billigt med dyrt. Miks Ikea med dyrere ele-
menter, f.eks. de sjove Bubbles motorikmøbler.
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Mariann Johannesen er boligstylist og dri-
ver firmaet m15 (www.m15.dk), som løser
opgaver i private hjem og for virksomheder.
På hjemmesiden kan du læse om trends og
følge med i Mariann Johannesens blog om
boligindretning.
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Anja T. Antonius er boligstylist og har ind-
retningsfirmaet Boligsans (www.bolig-
sans.dk). Hun indretter for både private og
firmaer. Du kan også finde hendes tips og
ideer på www.decorate.dk , hvor hun er fast
blogger.

Plakater på bøjle
Børn og unge mennesker elsker plakater. Of-
te har de mange, og nogle gange vil de ger-
ne bytte med hinanden. Mariann Johanne-
sen har valgt at hænge plakaterne på buk-
sebøjler på en buksestang, som er monteret
på væggen. På den måde er plakaterne lige
ved hånden, og det er nemt at kigge sam-
lingen igennem og skifte ud.
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Rum i rummet
Mange er tilbøjelige til at placere deres møbler
ude langs væggen. Mariann Johannesen fore-
slår, at man gør indretningen mere personlig
ved at flytte sofaen ud på gulvet og stille en
lav reol bag dens ryg. Hæng tre loftlamper
forholdsvis lavt ned over reolen. På den måde
har man skabt en mere spændende stue,
samtidig med at der er kommet flere rum i
rummet, og man har skabt mulighed for at
tænde lys flere forskellige steder i rummet.
Det er lyset, der skaber billedet.

Huskeseddel i køkkenet
Sedler, lapper og skemaer hænger her og der. Saml det
hele et sted, f.eks. i køkkenet, og lav en smart oplags-
tavle i stof, som passer i farverne til indretningen. Tavlen
her har Anja T. Antonius fremstillet af et stykke masonit,
som er skåret i de ønskede mål hos byggemarkedet, og
stoffet er monteret med hæfteklammer. Bagpå er sat
øskner og ståltråd, så tavlen hænger som et maleri.

Få styr på
visitkortene
Til hjemmekontoret har
Mariann Johannesen fun-
det på en smart og deko-
rativ måde at opbevare
diverse visitkort på. Hun
har hængt en stålwire
ned fra loftet, og med
magneter er der nu styr
på visitkortene fra diverse
håndværkere, samar-
bejdspartnere og andre.

Sæt noget på bordet
Oftest står spisebordet tomt og venter på maden. Lidt
ekstra pynt på bordet skaber stemning og miljø, når det
ikke bruges. Her har Anja T. Antonius brugt små gummi-
vaser fra Normann, som er placeret på runde underlag i
farvet filt. Husk at pynte med grene og friske blomster.
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Slanger i køkkenet
Til køkkenet har Mariann Johannesen lavet en
nem og billig opslagstavle. Ideen har hun fra nog-
le smarte og dyre designer-elastikker. Opslagstav-
len er lavet af cykelslanger, som hun har klippet
over, spændt ud og skruet fast i væggen. Derefter
er det lige til at sætte for eksempel en opskrift i
klemme bag elastikken.

Tænk tofarvet
Når man skal købe ekstra spisebordsplade til sit spise-
bord, tænk da tofarvet. Det gjorde komtesse Camilla
af Rosenborg, da hun købte nyt spisebord. Bordet blev
købt i sort, men ekstrapladerne blev købt i hvidt, så
bordet fik personlighed. 

Byt sort og hvidt
Komtesse Camilla af Rosenborg driver sammen med sin mand, Mikael Ro-
sanes, www.idefabrikken.dk, og hjemme er de fyldt med ideer og tips til
boligindretningen. Her har de købt sorte og hvide kontorstole til spisebor-
det. For at sætte lidt spræl på stolene har de byttet om på ryg og sæde, så
de er tofarvede.
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