
VÆGGE HAR STOR BETYDNING FOR BOLIGENS STIL. OG DEN HVIDE VÆG HAR FÅET 

KONKURRENCE OG UANSET OM MAN SKRÆLLER IND TIL DEN RENE MUR, TAPETSE-

RER, MALER ELLER NOGET HELT FJERDE – ER DET MEGET VIRKNINGSFYLDT. DET ER IN 

AT INDRETTE SIG PERSONLIGT, ALT ER TILLADT, BLOT DER ER EN RØD TRÅD. ALDRIG 

HAR DER VÆRET SÅ MANGE MULIGHEDER FOR AT VÆLGE SPÆNDENDE DEKORATIO-

NER TIL SINE VÆGGE. JO VILDERE OG MERE PERSONLIGT, JO BEDRE. LYS, FOTOSTATER,  

LÆDERKLINKER, TAPETER OG MEGET MERE ... SE OG BLIV INSPIRERET ...

DEN HVIDE VÆG 

 HAR FÅET KONKURRENCEMARINA R. LYKKESTEEN 

Marina R. Lykkesteen er selvstændig 
indretningsarkitekt. 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, 
tendenser, gode råd og om alt det 
andet, der rør sig indenfor bolig
indretning.

1. TO-DO – WALL STICKERS. Der er set utallige wallstickers og den 
nemme opsætning gør, at mange har fået plads i hjemmene – her er en mere 
praktisk en af slagsen… en simpel To-Do liste. Lav din helt egen to-do liste 
og giv den et personligt touch med det medfølgende kridt og post-its. Med 
denne wall stickers kan du f.eks. gøre dit kontor til et meget mere personligt 
sted at være. Det er en kreativ måde, at skabe et helt nyt look til et rum, og 
på samme tid har man en praktisk og unik opslagstavle. Kridt ligger i et ark 
på 40 x 50 cm, hvorpå figurerne er placeret. Man skal selv klippe dem ud og 
lave din egen collage, som man ønsker det. Design: Ferm living.

2. VÆGUDSMYKNING behøver ikke bestå af fimsede hyldeopsætninger, 
dyre malerier eller bibliotekslignende masser af bøger. Her et par bud på lidt 
mere maskulin drengerøvs decor: Graffiti på væggen er hot. Det er sjovt at 
se en kunstform, der tidligere var i kategorien ”drengestreger” til i den grad 
at vinde indpas i den fede boligindretning. Et kæmpe bogstav er også en 
sjov væg deko. Kan udskæres i flaminco og males. Her er det kun den per-
sonlige kreativitet der sætter grænsen.
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3. TAPET er altid lækkert – især det spe-
cielle. Designer Helene Blanche fra Tapet–
cafe har designet disse skønne udgaver… 
HARLEQUIN. Den geometriske styrke ligger 
i disse håndmalet harlequin som er lavet af 
blæk på vandfarvepapir. Det er originalt 
håndkunstværk og giver et moderne tvist 
til de traditionelle tivoliformer. Et smart 
design med et stenet look. Kr. 950 pr.  
Rulle 10 m x 53cm. 
STILLEBEN. STILLEBEN tapet er inspiret  
af maleriet “Stil lift” af den danske kunster 
Wilhlem Lundstrøm. Designet er en collage 
af geometriske former og motiver der passer 
i et moderne køkken, bar, restaurant m.v. 
Bring den franske cafestemning ind din bo-
ligindretning. Kr. 780 pr. Rulle 10 m x 53 cm. 

4. FOTOSTAT af gammel slidt, rå beton-
væg. Skab et rum og fantastiske stemnin-
ger med fotostater som denne. Kvaliteten 
er super kraftig ’smartpaper’, som sikrer en 
nem opsætning og lækker rengøringsvenlig 
overflade. Disse produceres unikt fra gang 
til gang, og man kan i den forbindelse have 
indflydelse på størrelse mv. Alle billeder af 
god kvalitet, kan laves på denne måde, i 
super kvalitet og til den rigtige pris. Komar 
er kendt for at lave fototapet af høj kvalitet 
til en super skarp pris. I forhold til mange 
leverandører af fototapeter i denne prisklas-
se er disse overlegne, både på trykkvalitet 
og vaskbarhed. Der medfølger opsætnings-
vejledning og lim i pakken. De lagerfører 
samt lige komar fototapeter og kan levere 
fra dag til dag. Det brede sortiment sikrer, 
at man har mulighed for at skabe præcis 
den ønskede stemning. For eksempel de rå 
natursten i det nybyggede hjem - som 
mangler lidt fra naturen. Eller børneværelser 
hvor der skal være hyggeligt at kigge op på 
en stjernehimmel inden lyset bliver slukket. 
Mulighederne er uendelige.  
www.tapetforum.dk

5. VÆVER Kirstine Kjærholm har skabt 
disse 4 “billeder” der kan placeres som man 
ønsker. Den individuelle sammensætning 
er med til at give dem særpræg. Nu er de 
monteret i fire sorte rammer hvert “billede” 
måler 114 x 114 cm. De er vævet i norsk 
spelsau. Farverne er gråtoner men med 8 
forskellige farver i egkanterne, der går fra 
gul til rød. Prisen er 20.000 stykket samlet 
koster de 75.000 kr. Fra Danish Craft.
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6. ALONG THESE LINES – en akustisk rumdeler. En helt unik vægdekoration, der 
også kan anvendes som rumdeler. Det unikke består af de utallige farve- og kombinati-
onsmuligheder. Ydermere er de lydabsorberende. www.studiolawrence.com
 
7. SELETTI STÅR BAG DISSE NEON BOGSTAVER, der er perfekte til at vi-
derebringe et budskab, som en flot lysinstallation på væggen og vil uden tvivl vække 
opsigt hos beskueren. Cool ser det ud - og du kan gøre kunsten efter. Bogstaverne købes 
hver for sig, så du kan skrive lige hvad der falder dig ind. Højden på hvert bogstav er  
17 cm. Til bogstaverne skal der bruges transformere, som fås til 3, 12 eller 16 bogstaver. 
Når du har valgt din tekst og ved hvor mange bogstaver du skal have installeret, vælger 
du din transformer. Fåes også som ? - ! - @ - & og et hjerte. Som de første i skandinavien 
landede Neon Letters hos Designdelicatessen i uge 46! www.designdelicatessen.dk

8. HUGS FRA ALPHENBERG, er helt nye læderklinker til væggen eller andre steder 
hvor man føler trang til at skabe noget anderledes. De ligger i en box med 10 styk i.  
Målene er 15 x 15 cm. Overfladerne findes i læder og ruskind og i farverne sort, brun og 
grå. De opsættes ved blot at fjerne tapen bagpå. Utrolige nemme at arbejde med. Pris pr. 
box kr. 369,- www.100chairs.com

8

7

6

148     DECEMBER 2011  

TREND  VÆGUDSMYKNING


