
bo bedre mit nye rum bo bedre hjælper læserne

Løs bohemestiL
 i den nye stue

Nem at rydde op i og med plads  

til at se tv, læse og høre musik  

– og så noget interessant at  

kigge på, både af møbler og på 

væggene! Det ønskede familien 

Madsen på Amager sig af deres 

stue. Se, hvordan de fik det hele.

HVORFOR skReV I tIl BO BeDRe?
– Vi havde ikke på noget tidspunkt fået vores stue til at fungere.  
Alle vores møbler var nogle, vi havde arvet og fået foræret, og vi 
kunne heller ikke se mulighederne i rummet pga. de mange døre, 
vinduer osv. Og så havde vi nok brug for en tidsplan for at få planerne 
ført ud i livet – ellers kan vi godt trække vores projekter i langdrag ...

HVaD ønskeDe I jeR I steDet?
– Mere lys og en bedre udnyttelse af stuen. Vi brugte faktisk kun 
sofahjørnet, resten var blot gennemgang. Dernæst ville vi gerne  
have et godt læsehjørne, hvor der var plads til ro og fordybelse.

HVaD eR I mest tIlFReDse meD?
– At den gamle pejs kom væk, og at stuen er møbleret, så hele 
rummet nu bliver brugt og ser så skønt ud. Vi har pludselig fået vores 
dejlige billeder op og sat sammen på en måde, vi aldrig havde drømt 
om. Og den grønne dør er virkelig kommet til sin ret.

HVaD HaR OVeRRasket jeR mest VeD FORVanDlIngen?
– Det er den orange farve sat sammen med den grønne ... det havde 
vi aldrig fundet på selv! Men det er så flot og hyggeligt. Vi er også 
vilde med tæpperne, der ligger ind over hinanden og samler stuen.

Om mit nye rum
Månedens læsere Tina og Jeppe Madsen

før …

før

“  Vi har pludseligt fået vores dejlige billeder op og  
sat sammen på en måde, vi aldrig havde drømt om. 
Og den grønne dør er virkelig kommet til sin ret. ”

efter

Inden forvandlingen bestod stuen  
af et par 15 år gamle, orange sofaer og 
tilfældige møbler, som læserne havde 
fået forærende af familie og venner i 
løbet af årene. Her var ingen rød tråd,  
og husets fine og særegne træk fik ikke 
rigtig lov til at komme til udtryk.

Hele stuen bliver nu udnyttet, efter at den store 
marmorpejs, som familien aldrig brugte, er blevet  
sløjfet og har givet plads til et hyggeligt læsehjørne.

Farvel til en tilfældig stil –  
og velkommen til personlighed  
og farver! Læserne fik endelig  
en stue, der afspejler deres 
kreative familie.

Vil du også have hjælp til  
et nyt rum? Se, hvordan  
du kan få besøg af en af  
BO BEDREs eksperter på 
bobedre.dk/mitnyerum.
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bo bedre mit nye rum

Tag eT skridT  
mod samme sTil

Shopping:

Vi hører det rigtig tit – efter at have brugt alt krudtet  
på de store renoveringer af køkken og bad, går 
indretningen af stuen i stå ... Også hos denne måneds 
læsere. Men efter otte år i murermestervillaen på 
Amager var familien på fire mere end klar til at tage fat 
på deres stue. Den var blandt andet præget af en stor, 
markant marmorpejs i hjørnet, som aldrig var i brug.  
Så for at få mere ud af rummet besluttede familien at 

sløjfe den og i stedet give plads til et hyggeligt læse-  
hjørne i tilpas afstand fra fjernsynet. En oprydning på 
hylderne omkring fløjdøren har lettet og fremhævet 
den, og glassets grønne nuance er ført videre som del 
af et nyt, kreativt farvetema. Nye møbler er flyttet ind, 
og i kombination med familiens arvestykker, billeder, 
personlige nips, musik og andet giver de nu stuen lige 
præcis den farverige stil, familien gik og ønskede sig.

mere plads til det hele

1. Løse tæpper kan være lige det, der skal til, for at 
holde sammen på en indretning. I denne forvandling  
er de orientalskinspirerede lag på lag-tæpper med  
til at give kant til husets klassiske sildebensparket  
og funkisstil. Er du også til brændte nuancer og kelim,  
så er dette patchwork-eksemplar af sammensyede 
kelimstykker et moderne bud på et “ægte tæppe”.  
170 x 240 cm, 6999 kr., Ilva.

2. Et organisk sofabord på lette ben danner flot 
kontrast til en tung og firkantet sofamodel og giver den 
nødvendige luft omkring det tunge siddemøbel. Her er 
det bordet Flower, designet af Christine Schwartzer,  
i hvid laminat med valnøddekant. Fås i to størrelser, 
her h 46 cm, diam. 114 cm, 7413 kr., Swedese. 

3. Den gode lænestol ... enhver stue bør have én, 
og i denne forvandling landede den i det gamle 
pejsehjørne, hvor der nu er indrettet en hyggelig 
læsekrog. Aftageligt, vaskbart betræk er en god ide, 
som på denne lænestol, Rimini, fra Marac, der også 
fås med hjul foran og håndtag i ryggen, så du nemt  
kan rykke den rundt i stuen. 12.800 kr., Espe Møbler.

“Mine kodeord har været afslapning og 
charme. Stuen er blevet indrettet således,  
at der nu er gode muligheder for, at familien 
kan bruge hele rummet samtidig, men med 
forskellige aktiviteter. Jeg ville også gerne 
skabe en afslappet bohemestemming, der 
ikke kræver, at man skal gå og rydde op,  
rette af og ordne hele tiden. Det skal 
afspejle husets beboere. Og så er det fine 
dørparti i øvrigt endelig kommet til sin ret.”

Marina Lykkesteen  
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.
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Rigtig mange af os har en tendens til at placere alle 
møblerne op ad væggene, så de ikke tager af gulvpladsen. 
Selvfølgelig skal man tage hensyn til ganglinjer og døre, 
men ofte skabes der ikke mindre plads, når vi bygger ud  
i rummet – det bliver bare anderledes – og ofte også mere 
spændende. Stuens nye, lette reoler er oplagte som 
rumdelere og smukke at se på, hvad enten man sidder i 

det nye læsehjørne eller i sofaen. Samtidig giver de plads  
til bøger og nips, der hygger, men som før tyngede på 
hylderne omkring stuens karakteristiske dørparti.  
Hele sofaarrangementet har også fået en mere central 
placering under vinduet og er rykket længere ud i stuen, 
men bliver holdt sammen af de løse tæpper, der samtidig 
fører stuens farveholdning af orange og grøn videre.

En ny sofa skulle der til, det var læserparret slet ikke  
i tvivl om! Valget faldt på en stor, blød model, der kan 
rumme hele familien, i en flot mørkeblå nuance. Den 
er tilpas tidløs og neutral til at holde i mange år og kan 
nemt kombineres med farverige og grafiske puder 
efter stil og humør. Det grønne glas omkring fløjdøren 
har været med til at bestemme farvetemaet for 
rummet, og det er ét af murermestervillaens fine 
særpræg, som bliver fremhævet yderligere af det 
stribede tapet med samme grønne streg. Gulvtæpper 
er gode til at ramme ind og samle indretningen i zoner 
– især i større rum med flere funktioner. Her er der 
valgt tre forskellige tæpper, der klæder hinanden, og 
som er lagt, så de lapper over hinanden. Det giver et 
spændende udtryk og skaber flere linjer i rummet.

Brug hele rummet

fremhæv Og fOrny

Har du et sted i din bolig, der er kedeligt, upraktisk eller dårligt udnyttet, 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. 

Vil du Være med?

Maling, træværk, Interior High Finish 50, 
0,75 l, 259 kr., vægmaling, Flutex 10, hvid, 5 l, 
599 kr., loftsmaling, Flutex 2S, hvid, 759 kr., 
tapet, Personal Stripes, 373006, 499 kr.  
pr. rulle, alt fra Flügger. Lænestol, Festival, 
polstret med Allia-tekstil, 14.498 kr., 
Designers Guild. Sofa, Sepia, 2½-pers. med 
chaiselong, polstret med Charisma-tekstil  
i mørk blå, l 285 x d 96 x sh 40 cm, 19.999 kr., 
Bolia. Glasstager på sofabord, h 15 cm, 
299 kr. pr. stk., By Nord. Orange pendel, 
Fly, diam. 52 cm, 1400 kr., Kartell. Væg- 
lampe, BL 10 Wall i sort og krom, 3995 kr., 
Bestlite. Lampe på væg ved læsehjørnet, 
Big Bang i hvid plast, 3445 kr., Foscarini. 
Reol/rumdeler, Add-on, består af tre 
forskellige moduler,  2 x M1: 36 x 36 x 36 cm, 
1360 kr., 2 x M2: 36 x 36 x 69 cm, 1780 kr.,  
1 x M3: 36 x 36 x 102 cm, 2140 kr.,  
Addinterior, 1000 Chairs. Gulvtæpper,  
gul/turkis, TRASH, 205 x 300 cm, 15.375 kr., 
orange, TRASH, 63 x 285 cm, 4488 kr., 
brunt, TRASH, 168 x 283 cm, 11.886 kr., alle 
fra Massimo. Rullegardiner, individuelt 
tilpasset vinduet, i alt 4361 kr., Sega. 
Tv-bord, Dallas, i hvid mdf,  2637 kr., Ilva.  
Pude, 40 x 40, betrukket med Soul/Spirit/
Fire-stof, 595 kr., Kvadrat. Frugtskål,  
Rays, sort metal, 799 kr., Morfo. Filtpude, 
40 x 60 cm, 599 kr., Hay. Pølle i grøn/koral 
strik, Knitted Cylinder, 44 x 16 cm, 499 kr., 
Ferm Living. Grøn bokspuf, 46 x 46 x 41 cm,  
1349 kr., Raun. Pude med dyremotiv,  
60 x 60 cm, 799 kr., by Nord. Plaid, Leandro  
i orange, 160 x 220 cm, 2231 kr., Missoni 
Home/1000 Chairs. Pude med pixels, 
40 x 40, Larkhal, 799 kr., Missoni Home/ 
1000 Chairs. Tofarvede velourpuder, 
runde eller firkantede, 900 kr. pr. stk., 
Christina Lundsteen. Grøn gulvlampe, 
Costanza, D13T, h 160 cm, 3700 kr., 
Luceplan. Sofabord og safaristole  
stod i stuen i forvejen.

priser og fakTa
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