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Hvorfor skrev du til Bo Bedre?
– Vi gik med tanker om, at vi gerne ville gøre noget ved vores køkken, 
men havde ikke økonomi til at skifte det hele ud. Jeg var især ked af 
det lidt billige trægulv, der var blevet lagt af husets tidligere ejere,  
og så det meget mørke træ på selve køkkenet. 

Hvad ønskede i jer i rummet?
– At det kunne få et mere moderne udtryk. Vi har ikke nogen  
bestemt stilart i vores hjem – blot gode ting, vi kan lide. Køkkenet 
skulle derfor gerne have samme udtryk, så det ikke kom til at stikke 
for meget ud og blive for specielt. Og så ville vi også gerne have et 
køkken, som var nemt at holde og rydde op i.

Hvad er i mest glade for?
– De grå fliser er rigtig gode og passer godt til den sorte bordplade. 
De to kontraster mod det hvide køkken gør udtrykket meget mere 
skarpt og tjekket. Vi er også glade for, at vi fik pillet listerne ned over 
og under skabene – det ændrede en hel del.

Hvad Har overrasket mest?
Vi er meget forbavsede over, hvor “lidt” der egentligt skulle til.  
Vi var faktisk ret nervøse undervejs, især da vi skulle til at male 
bordpladen. Hele familien var nærmest i panik, da de første sorte 
penselstrøg kom på – vi kunne slet ikke se det færdige resultat for 
os. Men resultatet er blevet superflot, og den er så nem at holde! 

Om mit nye rum
Månedens læser Monika Gad

“Hele familien var nærmest i panik,  
da de første sorte penselstrøg kom på  
(bordpladen, red.) – vi kunne slet ikke  
se det færdige resultat for os.”

efter

... var køkkenet slidt  
og trist. Med mørke 
90’er-trælister i top og 
bund og låger i den der 
ikke helt så friske hvide 
farve. Komfuret var også 
lige brændt sammen, og 
familien klarede sig 
midlertidigt med en løs 
elkogeplade.

… inden forvandlingen var køkkenet tætpakket med skabe og åbne 
hylder både oppe og nede. Her er nu fjernet et par elementer for at 
skabe mere luft og plads til en emhætte over det nye komfur. 

Her får man lyst til at  
gå til gryderne! Det gedigne 
køkken har med relativt få tiltag 
fået et helt nyt udtryk. Her er 
blevet tyndet ud i mængden af 
overskabe, og alle fronter er 
blevet sprøjtelakeret friske og 
hvide. Nye greb, nye fliser og 
lineoleum på gulvet – og så er 
bordpladen blevet slebet og 
bejdset sort. Effektfuldt og  
nemt at holde, ligesom familien 
ønskede sig.

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.

helt nyt køkken, næsten ...
Det fejlede sådan set ikke noget, det gamle køkken. Solide skabe og skuffer, god bordplade og  

funktionelt nok til familiens madlavning. Meeeen ikke helt så lækkert, som månedens læser 

kunne ønske sig, og hvad gør man så, når budgettet er brugt på resten af huset? Se svaret her.

bo bedre hjælper læserne

Køleskab Skab 
og tavle

Højskab
med køleskab

Højstol

OverskabeOverskabe

Emfang

100 BO BEDRE   Nr. 7  2011  .  Af Marina Lykkesteen  .  Foto Andreas Mikkel Hansen  .  Tak til Flügger for sponsorering af maling og materialer



3

4

Tag eT  
skridT mod
samme sTil

Shopping:

Det lidt slidte præg er pist væk, og køkkenet træder 
nu mere i karakter. Forvandlingen består i store træk 
af omlakering af alle køkkenets fronter, nye fliser på 
bagvæggen, sortbejdsning af bordpladen og et nyt, 
gråt vinylgulv, der glider fint sammen med husets 
originale flisegulv i spisekrogen. Kodeordene var en 
“nem” forvandling af et køkken, der i bund og grund 
ikke fejlede noget. Og som skulle være nemt at holde. 

Det lever både fliser, bordplade og gulv op til, mens 
de nylakerede låger lyser op i rummet og er nemmere 
at tørre af. Her er kommet mere og synligere lys 
under skabene med nye, rå halogen-spots. Der er 
også blevet plads til en smart emhætte, nu hvor der 
er tyndet ud i overskabene, ligesom køleskabet er 
blevet gemt væk bag en integreret låge, så der er 
mere ro, når man kigger ud i køkkenet.

fra slidt til spritnyt

1. Emhætten er for mange et nødvendigt onde i 
køkkenet. Men Grace-emhætten her er designet som 
en lampe, der kan hænge frit over komfur og køkkenø, 
og på den måde være en smuk del af indretningen. 
Har 3-trins-udsugning, integreret lys og fjernstyring. 
Diam. 51 cm, udført i stål og glas, 17.350 kr., Eico.

2. En nem fornyelse på køkkenbordet er en markant 
frugtskål, der med sin farve og sit design peger i 
retning af din stil. Fx natur, træ, retro – hvad du nu er 
til. Baby-skålen fra Alessi har lufthuller, så frugten 
holder længere. Fås også i hvid, 1060 kr., Alessi.
 
3. Lad et farverigt skærebræt stå fremme, som et 
sjovt indslag, der giver kulør i køkkenet. Fx det her 
gule pindsvin, udført i akryl. Fås også i blåt, formet 
som elefant. 38 x 26 cm, 139 kr., Moods.dk.

4. Med en lækker barstol i køkkenet har du altid 
plads til en, der kan hyggesnakke, mens du laver mad 
– og som hos denne læser et godt sted, hvor du fx kan 
bladre i kogebøger over en kop te. Tivoli-barstolen her 
fås i 12 farver, 3673 kr., Djob/Montana.

Min mission var at gøre køkkenet mere 
enkelt! Det skulle være en dejlig arbejdsplads, 
nemt at holde og overskueligt. Ved at fjerne 
et par af overskabene og trælisterne i top 
og bund, er køkkenet blevet åbnet mere op. 
Dernæst var det vigtigt at få børstet  
90’er-stilen væk og gjort det mere grafisk. 
Det er den sorte bordplade med til, ligesom 
sprøjtelakeringen af fronterne også har  
gjort underværker for en billig penge.

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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Forny køkkenet med nemme opdateringer af fliser, 
maling, greb osv. Her er den kedelige, hvide flisevæg 
blevet erstattet af de grå “murstensfliser”, som har fået 
en markant sort fuge, der matcher køkkenbordet. Den 
gedigne træbordplade var slidt, men fejlede i øvrigt ikke 
noget. Den er nu som ny, efter den er blevet slebet og har 
fået sort lakbejdse, der lader træet træde frem, men 

samtidigt er robust og nem at tørre af. Alle låger og 
skuffefronter er sprøjtelakeret hvide på begge sider hos 
en professionel, og med de nye, moderne greb, fremstår 
skabene nu helt nye. Helheden sker i gulvet, hvor der er 
blevet lagt gråt vinyl, som er nemt at gøre rent og let kan 
skiftes. De nye sokkelfronter i aluminium er skåret på mål 
og passer flot til både farver og stil i køkkenet.

Ofte glemmer vi os selv, når det kommer til indretnin-
gen af køkkenet. Måske fordi vi opfatter det mere som 
et praktisk værksted end som et reelt rum. Men vi 
opholder os rigtig meget her, og selv om vi ikke kan 
komme uden om hvidevarer og køkkenskabe, kan man 
med enkle møbler og detaljer sagtens få masser af 
personlighed frem. I dette køkken stod en hel væg bar, 
som det var oplagt at bruge til et lille samlingsted for 
opslagstavle, et skab til kogebøgerne og en hyggelig 
siddeplads. Her er også flyttet lidt farverigt nips ind i 
vindueskarmen, hvor læseren har fået et nyt 
rullegardin, der skærmer for sol, men ikke stjæler for 
meget lys. Emhætten fik plads, efter at overskabene i 
hjørnet blev fjernet, og er valgt i et anderledes og 
iøjnefaldende design, så den passer til det nye rum.

små tiltag med stOr effekt

persOnlighed – Også i køkkenet

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?

bo bedre mit nye rum

Sort lakbejdse til bordplade, Flügger 
Natural Wood, mat glans 10, 0,75 l, 195 kr., 
Flügger. Herudover diverse maling, filt og 
materialer til reparation af vægge, alt 
sammen fra Flügger. Lakering af låger, hvid 
9010 glans 35, 5893 kr., udført hos Dibbern 
Color Design. Vinylgulv, Stones, 3558 kr. 
inkl. montering, Tæppeland. Grå fliser,  
10 x 26, 150 kr. pr. m2, og sort fugemasse, 
nr. 4019635), 200 kr., begge fra Bauhaus. 
Nye greb, i rustfrit stål, 500 kr., Køkken-
greb.dk. Barstol i sort plast, h 83 cm,  
3060 kr., Kartell. Magnetisk opslagstavle,  
hvor man også kan skrive beskeder, 40 x 
50 cm, 715 kr., Chat-board.dk. Vægskab, 
Grey med trælåge, h 37 x b 80 x d 23,5 cm, 
2088 kr., Bolia. Sort frugtskål, Bubbles, 
diam. 40 cm, 529 kr. og bordlampe, formet 
som mikrofon, h 47 cm,  3400 kr., begge fra  
Normann Copenhagen. Flettet kurv i sort, 
59,95 kr., ymerskåle fra Mette Ditmer,   
99 kr. pr. stk., saltkværn,  Peugeot, h 10 cm, 
369 kr., peberkværn, Peugeot, h 22 cm, 
469 kr., karklude fra RIC, 29,95 kr. og 
viskestykker i hvid/grøn/sort, 50 x 70 cm, 
49,95 kr., alt fundet hos Johannes Fog. 
Køleskabskaraffel i lime, 1,4 l, 349 kr. og 
tepotte, My TEA, i hvidt porcelæn, 0,75 l, 
399 kr., begge fra Eva Solo. Redskabs-
krukke, KIWI, h 20 cm, 189 kr., Le Creuset. 
Lysestager i lakeret træ, Rolf, tre størrelser 
i lysegul, gul, grøn eller lime til 299 kr., 329 kr. 
og 349 kr., Applicata. Emhætte, model 
Mirabilia, væghængt, 67 cm, fås med 14 
forskellige fronter og design, 9925 kr., 
Gerson.dk. Induktionsplade, Voss, 
indbygningsovn, Optima fra Voss, og 
integreret køleskab, Voss, samlet 19.500 kr., 
Køle-Møller. Halogenspots, Triangola,  
774 kr., beslagsbutikken.dk. Sokkelfronter  
i aluminium, 1141 kr., køkkentilbehør.dk. 
Rullegardiner uden snor, WH solafskærm-
ning, 1800 kr., Botex Hillerød. Samlet 
elarbejde for ca. 3000 kr.  

priser og fakTa
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