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Gæster er velkomne
Værelset var der – men gæsterne udeblev. Og det kan man 

sådan set godt forstå, for hvem har lyst til at overnatte på 

gulvet ved siden af vaskemaskinen? Månedens læserpar  

manglede inspiration til deres ekstra værelse, så både  

de og deres gæster kunne få glæde af det. BO BEDREs  

indretningsekspert hjalp med at få det bedste ud af rummet.  

Hvad var problemet med Jeres rum?
– At vi ikke kunne skabe en sammenhæng, så vi både kunne 
bruge værelset som kontor og gæsteværelse. Og så skulle 
det også gerne rumme en masse opbevaring – men vores 
ting passede ikke rigtig ind i rummet, selv om de faktisk  
var købt dertil. 

Hvad ønskede I Jer I stedet?
– Hygge og en gennemgående rød tråd, som passede til 
resten af hjemmet. Og at det her blev et rum, man havde 
lyst til at gå ind og være i.

Hvad er I mest tIlfredse med?
– Vi er rigtig glade for sengen – at den passer så godt ind 
og skaber et superhyggeligt hjørne. Vi er også meget glade 
for, at skabet alligevel fik lov at blive. Før stod det meget 
voldsomt i rummet, men med den nye placering og med 
tapet på lågerne, så er det blevet meget flot. Og det 
rummer jo en del opbevaring.

Har I lært noGet af forløbet?
– At vi skal skabe mere ro omkring tingene og ikke ”fylde 
op” på alle bare steder. Vi havde aldrig selv fundet på det 
med tapetet – det får faktisk rummet til at virke større – 
og skabet har fået en ekstra skøn detalje.

om mit nye rum
 månedens læsere mie damgaard og allan nielsen

“Vi er rigtig glade for sengen  
– at den passer så godt ind og  
skaber et superhyggeligt hjørne."

… blev lejlighedens ekstra værelse mest af alt brugt til opmagasinering af  
alt fra møbler og billedrammer til en vaskemaskine! Et gammelt skrivebord 
gjorde det ud for kontorplads, og parret forsøgte sig med en lidt nostalgisk 
stil, som dog ikke virkede helt efter hensigten. 

Før  … 

BOB_DK_02_9715_MNR.indd   105 04/01/11   14.01



BO BEDRE   Nr. 2  2011106

Et charmerende rum med et dejligt lysindfald var ikke nok til, at Mie Damgaard og Allan Nielsen brugte deres 
ekstra værelse. Møblerne virkede for voldsomme, gæsterne havde intet sted at sove, og der manglede den 
varme og atmosfære, som også skulle lokke parret herind. BO BEDREs indretningsekspert foreslog at 
udnytte karnappen til en indbygget seng, og da Allan Nielsen er ved at uddanne sig til møbelsnedker, var det 
oplagt, at han gik i gang med dén opgave. På den måde bliver al pladsen udnyttet, og den romantiske stil på 
den nye briks er en videreførelse af de eksisterende møbler. Det store klædeskab har skiftet plads, så det 
ikke længere er det første, man ser, når man træder herind, men er til gengæld blevet dekoreret med tapet. 
Og det gamle skrivebord står nu flot fremhævet mod den nye tapetvæg – et dekorativt blikfang, når man nu 
kigger ind i værelset fra lejlighedens øvrige rum.

Tag rummet i brug
• Lys og lamper er afgørende for, om et 
rum føles hyggeligt, varmt og indbydende. 
En enlig loftslampe kan ikke gøre det, og 
det er vigtigt at få lyset helt ud i hjørnerne 
til kroge og områder med godt læse- og 
arbejdslys. Denne væglampe ville også 
fungere fint som læselys ved den nye briks, 
og det varme træ og messing giver en fin 
konstrast til metalskærmen, diam. 38 cm, 
750 kr., House Doctor.

• Plaider og puder er med til at skabe 
atmosfære og inviterer i det hele taget 
til at tage plads i møblerne. Den lune plaid 
her i 100 % lambswool er lige til at pakke 
sig ind i med en god bog og en kop te på 
gæsteværelsets nye, bløde briks. 130 x 
170 cm, 1395 kr., Lexington.

• Udnyt rummets kroge og karnapper 
til at skabe siddepladser. Den elegante 
puf her fylder ikke meget i dybden, og 
fungerer godt i mindre rum. Her med 
betræk i gråt hør, men fås også i hvid 
og brun, 160 x 40 cm, 6500 kr., Tine K.

– Mine kodeord har været romantik, hygge og 
opbevaring. Jeg har flyttet skabet til en mindre 
dominerende plads i værelset, og tapetet på 
lågerne gør det mere personligt. Med udgang-
spunkt i det og skrivebordet forsatte jeg den 
romantiske stil, men på en enkel, rå måde. 
Opbevaring var alfa omega sammen med 
muligheden for en gæsteseng, så den hjemme-
byggede løsning i karnappen var optimal.

mit nye rum

Marina Lykkesten 
er indretningsarkitekt 
og en af de faste 
eksperter, vi sender 
ud til læserne. Hun 
indretter hjem og 
miljøer for private 
og virksomheder. 
Se mere på indret.nu.

Tre skridt mod
samme stil

Shopping:
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Tapet, 322101 Deluxe, 429 kr. 
pr. rulle, Flügger. 
Briks, hjemmebygget i mdf, 
materialer og maling, 900 kr., 
skummadras, 205 x 90 cm, 968 kr., 
stof til betræk, 292 kr., begge fra 
Hyndeskrædderen. 
Pude i flettet sort skind, 50 x 50, 
1299 kr., pude i quiltet sort skind, 
60 x 60, 1599 kr., sweaterpuder 
i strik, 30 x 60, 699 kr., alle fra 
Louise Roe. 
Globus i metal, diam. 21 cm, 349 kr., 
buddha i forsølvet keramik, 
h 30 cm, 99 kr., pyntepude 
i hørsilke, 50 x 50 cm, 249 kr., 
alt fra Ilva. 
Knager 59 kr. pr. stk., fra H. Skjalm P. 
Stol, Carbonchair i kulfiber fra 
Moooi, 5390 kr., 1000Chairs. 
Sort bøjle, 199 kr., Hay. 
Væglampe i antik sølvfinish, 
h 20 x b 23 cm, 349 kr., Ilva. 
Bordlampe, designet af Cecilie 
Manz, 2300 kr., Lightyears. 
Uldplaid, 130 x 160 cm, 399 kr., Ilva. 
Sølvstol, Kronus, 2395 kr., 
1000Chairs.

I alt ............................ ca. 18.500 kr..

Priser og fakta

O� e er de møbler, vi bliver gladest for, dem, vi ikke blot har købt – men har ofret lidt 
mere tid på. En købeseng ville aldrig havde passet så godt ind og skabt det samme 
færdige resultat, som Allans hjemmesnedkererede briks med indbyggede sideborde 
til ekstra opbevaring. Og har du ikke selv hænderne godt skruet på, så er det værd at 
forhøre dig hos din lokale tømrer, der måske kan skabe en god løsning til nærmest 
samme pris som et nyt, dyrere møbel. 

Al pladsen bliver desuden udny� et i denne løsning, hvor den romantiske stil fra 
skrivebord og skab bliver fortsat. Som modspil hertil er der fyldt op med rå puder i 
sort skind og gro�  strik, ligesom en moderne, let stol og et væghængt opbevarings-
system i industrielt look trækker stilen i en anden retning og giver kontrast. Det 
store skab har fået tapet på lågerne, der skaber sammenhæng med resten af 
rummet og personlighed til det lidt klodsede, men nødvendige, møbel.

Har du et sted i din bolig, der er kedeligt, upraktisk eller dårligt udny� et, kan du skrive til BO BEDREs Mit nye rum. Hver måned vælger vi en læser, der får 
hjælp til at ændre sit problemrum. Udfyld kuponen ved adressenøg  len bagest i bladet, eller send en mail til mitnyerum@bobedre.dk.

Tænk over, hvad du kigger ind på, når døren står åben 
ind til dine rum. Er det en bugnende vasketøjskurv eller 
et rodet hjørne, er man tilbøjelig til bare at holde døren 
lukket. Men er det i stedet et kreativt stilleben eller 
en hyggelig krog, der invitererer indenfor, så bliver 
rummet i langt højere grad brugt. Hjemme hos 
læserparret stod det store, hvide skab som det første, 
man så, når man kiggede ind i gæsteværelset fra stuen. 
Det er nu flyttet til rummets anden side, afløst af 
skrivebordet, hvor væggen bag har fået et flot tapet, 
ligesom en opslagstavle betrukket med fint tekstil 
både pynter og er praktisk. De gennemgående farver er 
sort, sølv og hvid og bliver ført videre i lamper og nips.

Løsninger, der passer til dig

Hvad øjet ser

God
idé
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