
DE SMÅ TING GØR DEN STORE FORANDRING
TILBEHØR, ACCES, NIPS ELLER BLOT SMÅ MØBLER – VI KAN KALDE DEM HVAD VI VIL, MEN DE HAR EN ENORM BETYD
NING FOR OS. NÅR DER LIGE SKAL SKE NOGET. NÅR RUMMET TRÆNGER TIL AT BLIVE FRISKET OP ELLER NÅR VI HAR 
ET PRAKTISK BEHOV VI SKAL HAVE LØST. OG DET ER NEMT AT BLIVE INSPIRERET GENNEM WEBSHOPS OG BLOGS. JEG 
HAR SAMLET LIDT LÆKRE IDEER PÅ TILBEHØR TIL DIN BOLIG DER ALLE KAN FINDES OG KØBES PÅ NETTET.
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1. Homebags. Lena Bergstrom tasker til 
gulvet (homebags lyder bedre) er produceret
med en god kvalitetsuld og har derfor en naturlig 
blødhed og modstandsdygtighed over for 
smuds. De leveres også med karakteristiske  
læderkanter/håndtag. Deres navn er Uman.  
Priser fra kr. 1.650, fra Stockholm Designhouse.

2. USB stik fra Kähler. My Life USB 2GB  
fortolker videre på tidligere tiders medaljon,  
hvor man bar billeder af sine kære tæt på hjertet. 
Den fine tradition er slet ikke til at stå for. Den
kan bæres om halsen som et funktionelt smykke. 
På den måde kan du altid have dine vigtigste
billeder og de vigtigste dokumenter med dig, 
hvor end du går. My Life serien består af fire
forskellige designs, der er tilegnet de vigtigste 
områder i vores liv – My Family, My Work, My
Passion og My Secret. Hvert design findes i  
fire forskellige smukke farver. Kr. 399, pr. stk.

3. Plakater. Designer: Mads HagedornOlsen 
og Anders Morell Hagen for Hagedornhagen.
Grønåret Kålsommerfugl. Lille: 42 x 59 cm. 
Stor: 70 x 100 cm. Kr. 250, for begge plakater.
Mariehønen er ’hentet i egen baghave’, lyder det 
fra Hagedornhagen. En fascinerende og markant 
udstråling med det polkaprikkede skjold og det 
store pompøse vingefang. 

4. Stige fra Trend Bazaar. Step er for lækkert 
designet til at blive gemt væk i et mørkt skab. 
Det er derfor Karl Malmvall har designet en lille 
krog til hans foldbare trappestige. Når den ikke 
er i brug, kan den hænges op på væggen – altid 
inden for rækkevidde. Den sammenklappelig 
trappestige er i gummi træ og højglans lakeret. 
Leveres med en krog til vægmontage. Kr. 2.720,.

5. Få brændet stablet indenfor med 
denne brændeholde fra We. Målet 60 x 42 x 31 cm.

6. Bord med magasiner. Den perfekte kombi
nation af form og funktion. Magazine Table har to 
funktioner i ét møbel: Det er et magasin rack, og 
det er et pænt sidebord. Perfekt til levende rum, 
soveværelser eller hjemmekontorer, det har en 
bunke af blade op til 45 cm høje og dygtigt de
sign vinkel af stativet forhindrer blade kan falde 
ned. Hjulene gør det også nemt at flytte rundt.
Kr. 1.494, fra Stockholm Designhouse. 

7. Gul pude strikket med inderfoer så man 
ikke kan se igennem hulstrikken. Fra Louise Roe. 
Kr. 999,.

8. Brandslukker. Nu kan du style boligen 
eller din forretning/restaurant med det ultimative 
designaccessory. Familien eller brandinspek
tøren vil elske dig. Ildslukkeren fra franske Fire  
Design og forener sikkerhed med lækkert de
sign. Den ser fræk ud på reolen, på væggen i 
køkkenet, eller i entréen – alt imens den sender 
et signal om, at du både går op i sikkerhed og 
god stil. En sjov gaveidé til farmand eller per
sonen der har alt. Brandslukkeren leveres med 
vægbeslag, 10 års garanti, dansk brugsanvisning 
og er CE godkendt. Mulighed for genopfyldning 
fra fransk producent. Få den i ensfarvet, med 
print eller i krom, bronze eller guld. Højden er  
33 cm. Kr. 699,.

Marina R. Lykkesteen

Marina R. Lykkesteen er selvstændig indret  ningsarkitekt. 

Hun driver www.indret.nu der rådgiver indenfor rum, farver 

og belysning til erhverv og private. Hun laver stylist opgaver 

for diverse boligmagasiner, under viser og afholder foredrag. 

Hun skriver fast for FEIN om stil, tenden ser, gode råd og om 

alt det andet, der rør sig indenfor bolig indretning.
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1. Lysestage fra We til de mørke aftener.

4. Energisparepære. Miljørigtigt design  
i lækker stil af Samuel Wilkinson! Plumen er en 
pære lavet som lysstofrør i et gennemført design, 
der bringer liv til en helt almindelig fatning.  
Kombinér evt. med en farvestrålende ledning. 
Pæren er energibesparende, bruger 80% mindre 
energi end en traditionel glødepære og holder 
ca. 8 gange længere. Lyskilden er en 9 watt 
energisparepære. Kr. 279,.

3. Bordpejs til far. Måske en ide – Barcelona 
pejs fra ILVA, L42 x H100 x B52 cm. Kr. 2.499,.

4. Keramik møbel. Stol den ene dag, 
bord den næste – og altid med plads til at gem
me det væk, der ikke skal vises frem. Med Unit 
har makkerparret Birgitte Due Madsen & Jonas 
Trampedach tænkt helt utraditionelt – og skabt 
et multifunktionelt møbel – i keramik. Et modigt 
miks af materiale og funktion, der med sit klare, 
skandinaviske formsprog kan indgå i mange for
skellige typer indretning. Det keramiske møbel 
er en helt naturlig udvikling i Kählers bestræbel
ser på at udfordre det keramiske materiale til 
nye anvendelsesmuligheder og dermed skabe 
overraskende design. For første gang har Kähler 
skabt et møbel – der samtidigt fremstår som et 
unikt designobjekt. Kr. 2.999,.
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1. Vaser. De smukke, voluminøse Botanica  
vaser i fajance er designet til den moderne bolig.
En serie af keramik der fornemt balancerer mellem 
det funktionelle og det æstetiske i keramikkens 
forunderlige verden. Som en praktisk detalje er va
sen designet med riller i bunden, der støtter stilke 
og grene, så de lettere kan arrangeres. Kr. 1.499,.

2. Glas fra Louise Roe. Viola med sort korklåg.  
18 cm høj inkl. låg. Kr. 699, Verner med sort 
korklåg. 15 cm høj inkl. låg. Kr. 299,. 

3. Flash dem… Flash Up er en dansk op
findelse der organiserer dine stiletter på elegant 
vis. Navnet understreger formålet – op med 
stilet terne på væggen og flash dem. De enkle 
Flash Up displays er lavet i stilrene farver og  

materialer i et feminint design. Stiletterne bringes 
frem i lyset og bliver mere anvendt end når de er 
gemt væk. Flash Up er et patenteret design og 
et beskyttet varemærke, og produktionen foregår 
i Danmark. Målene er 24 x 20 x 6 cm.

4. Skohorn fra Normann. Diskret skohorn, der 
kan hænges på væggen med det medfølgende 
magnetiske ophæng. Kan fås i fire farver. Mate
rialet er plastic og længden er 71 cm. Kr. 300,.

5. Sort gyngestol. Rock Chair er en knock
down design der sælges i en flad pakke. De fem 
stykker er ekstremt let at samle. Når stolen er 
blevet samlet fremstår konstruktionen i sin eks
pressive funktion. Intet er skjult. Kr. 3.599, fra 
Stockholm Designhouse. •
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