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Mere 
plads, 

Tænk kreativt, og få 
plads til otte meter 
skuffer eller et mini
kontor – gemt væk i  
et skab.  

Tips & tricks

bolig magasinets
indretningsguide

Juni: Minispa på badeværelset
Juli: Sæt kulør på dit hjem
August: Mere plads, tak!
September: Pift dit køkken op
Oktober: Efterårshygge
November: Ro i soveværelset
December: Opbevaring

NY 
SERIE

TIP Sørg for at placere skabet ved en 
stikkontakt. Borer du et mindre hul 
skabets bagvæg, kan du snildt gemme 
grimme ledninger og kabler væk i.

Vupti – så er kontoret åbent, og 
når du er tvunget til at stå op, 
tvinger du dig selv til at blive 
hurtigt færdig. Du kan dog 
også vælge at trække en bar-
stol hen til skabet. Husk at 
placere udtrækspladen, så den 
matcher stolens højde.

Tak!
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Alle miljøbillederne på 
disse sider er fra bogen 
‘Hjemmekontorer’ af de to 
søstre Sif Meincke og Trine 
Sofie Meincke-Utzon. 
Bogen er fyldt med bru-
gervenlige ideer til, hvor-
dan du på kreativ vis lister 

en hjemmearbejdsplads 
ind i et hjem, hvor der 

i forvejen mangler 
plads. 96 sider,  
169 kr., Nyt Nordisk 

Forlag Arnold  
Busck.

Gem konToreT væk  
I eT skab
Forvandl dit gamle karlekammer-
skab til et minikontor ved hjælp af 
en simpel plade, der kan trækkes 
ud. ‘Kontoret’ her står i et som-
merhus, hvor familien har brug for 
at logge på nettet og klare lidt ar-
bejde i ny og næ i løbet af ferien. 
Og så er det smart at kunne gem-
me computer og kedelige papirer 
væk, når arbejdet er gjort. 

Få eT hyggeligT  
skabskonTor

NyT

i Bolig M
agasinetFlere FIF TIl  

hjemmekonToreT

vInd boGen  
– se boligmaga-
sinet.dk/kon-

kurrence

smarT hYlde 
Inde i skabet er der monteret en 
udtræksplade på et par skinner 
og hængsler (fås på haefele.dk). 
På den måde får du både plads 
til computer og skriveplads. Når 
du ‘lukker ned’, ruller du bare 
pladen ind i skabet og gemmer 
samtidig computeren væk.

Print, ‘Monsieur’,  
af Marie Willumsen, 
50 x 70 cm, 249 kr., 
ArtRebels.

Bambusstol, 
’Oscar’, h 93 x  
b 45 x d 45 cm, 
1.350 kr., House 
Doctor.              

Håndlavet vase, 
bruges til blyan-

ter,  hvidt porce-
læn, designet af 

Helle Hansen, 
fås i tre størrel-

ser, h 10 cm, 
250 kr., Unika:k.

Hængekurv  
til småting, 
h 60 x dia 

20 cm, 
445 kr., 
OyOy.

Gulvlampe,  
’Industry’, hvid- 
lakeret metal,  
fås i flere farver, h  
157 x dia 13,5 cm, 
1.079 kr., Bolia.com.

Pude, dia  
45 cm, 499 kr., 

Lene Bjerre.

Skab, ’Birkeland’, 
hvidlakeret fiber-
plade, h 200 x  
b 109 x d 58 cm, 
2.299 kr., Ikea.

Skab, ’St. Ra-
phael’, træ, fås i 
flere farver, h 
200 x b 103 x d 
59 cm, 7.990 kr., 
Livingoodies.

Skab, ’Romance’, hvidt 
fyrretræ/mdf, h 197 x 
b 125 x d 67 cm, 
5.799 kr., Ilva.

Ide nr. 1
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Customize din reol, så du har 
bøger, mapper og computer lige 
ved hånden – og samtidig kan 
gemme computeren væk i en fart.

ALT I éT- 
ReOL
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Få MeRe PLADS I DIN BOLIg
 Vælg skydedøre i stedet for almindelige døre.
 Indret med en samlet opbevaringsvæg. Det 

giver uanede mængder af plads, og du undgår 
en masse småskabe hist og pist.
 Byg en lang bænk sammen med en radiator-

skjuler ved vinduet. På den måde får du både 
ekstra siddeplads og store mængder opbeva-
ringsplads.
 Udnyt pladsen under trappen til første sal til et 

stort, indbygget skab. en snedkereret løsning, 
der koster kassen, men gør dig glad for livet.
 Sørg for at skabe plads til indbyggede hylder, 

når du bygger nyt badeværelse eller køkken. 
 gem lagner, håndklæder og andet, du bruger 

sjældent, væk i skabe og på hylder over døren i 
entreen, soveværelset og badeværelset. Smuk-
kest og mest minimalistisk bliver det, hvis du kan 
vælge en indbygget løsning med låger.

eT lIlle kunsTværk I reolen
gør plads til en hjemmearbejdsplads i din reol. Her er 
brugt en ordentlig stak trækasser fra Trævarefabrikernes 
Udsalg, mens tastaturhylden er hjemmefabrikeret. 

TIP Mal pladen bag arbejdsområdet i en farve, der matcher 
din indretning. Her er en mørk farve oplagt, da den camoufle-
rer computerskærmen.

hIv TasTaTureT ud 
Den hjemmelavede tastaturhylde kan hives ud, når der 
skal arbejdes, og skubbes ind uden for åbningstid. Det er 
en supersmart løsning, hvis du bor på lidt plads. 

TIP Du kan også montere en plade på nogle hængsler, som kan 
vippes op og skjule computeren helt, når du ikke arbejder.

kopiér sTilen

Ide nr. 2

Billedramme i 
askefiner, fås i 
flere størrel-
ser, h 20 x b 
15 cm, 49 kr., 
BoConcept.

Gulvtæppe, ’Oasis’, 
fås i flere mønstre 
og farver, b 80 x l 
200 cm, 1.495 kr., 
BoConcept.

Klemspot, 
’Fas’, lavet i 
aluminium,  
h 14 x dia  

10 cm,  
89 kr., Ikea.

Reol, ’expedit’, birketræsmønster, h 185 x b 185 
x d 39 cm, 999 kr., Ikea.

Skuffesystem i træ, 
‘Floral’, h 31 x b 36 x d 
27 cm, 850 kr., Nordal. 

Bakke, ’Archive  
Tray’, egetræ, fås i 
flere størrelser, h 3,5 
x b 12 x l 23 cm,  
249 kr., Hay.

Reol, ’Lecco’, valnøddefiner, h 197 x b 259 x d 41 cm, 
20.990 kr., BoConcept.

Reol, ’Norform’, egefiner, h 213,8 x b 175.7 x 
d 32 cm, 6.795 kr., Idemøbler.

Stol, ’Of-
fice’, i jern, 
h 90 x b 36 

x d 50 cm, 
1.699 kr., 

House  
Doctor.
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eksTra rum I deT TIdlIGere ToIleT
efter en byfornyelse fik familien på Østerbro flyttet rundt 
på de forskellige rum, og et lille, mørkt hul, der tidligere 
havde været toilet, blev tilovers. Familien manglede despe-
rat et kontor og fik den kreative idé at indrette mikrorum-
met med arbejdsbord og hylder til opbevaring. Alt blev 
malet hvidt – vægge, lofter, bord og hylder – og inventaret 
blev valgt ud fra den hvide farve. Døren blev bevaret, så 
den kan lukkes, når arbejdsdagen er slut. 

TIP  Brug et skoskab til opbevaring af papirer og mapper. Vælger 
du et skab i samme farve som væggen, syner de mindre.

skab deT  
hvide look

Ide nr. 3

Sekretær, ’Hemnes’, hvid-
bejdset træ, fås i flere farver, 
h 197 x b 89 x d 46 cm, 
2.599 kr., Ikea.

Taburet, ’Jack’, hvid 
mdf, h 46 x b 42 x d 
54 cm, 399 kr., Ilva.

Clipsholder, ’Bird’, hvid 
plast med magnet, h 8 x 
dia 6 cm, 70 kr., Moods.

Væglampe, ’Industry’, 
hvidlakeret metal, fås også 
i sort, l 30 x dia 14 cm, 
629 kr., Bolia.com.

Print, ’Fab’, i kraftigt papir, 
h 40 x b 30 cm, 651 kr., 
theresesennerholtshop.se.

Vase, ’Rope’ i 
resin og mar-
mor, h 23 x dia 
13 cm, 715 kr., 
Designdelica-
tessen.

Bokssæt, ’Pluggis’, hvid plast, syv dele, b 5 x l 13,5 cm, 
b 5 x l 26 cm, b 15,5 x l 26 cm, 69 kr.,  tidsskriftsam-
lere, ’Pluggis’, hvid plast, 2 dele, h 32 x b 24 x d 7.5 cm, 
h 32 x b 25 x d 8.5 cm, 79 kr., alt fra Ikea.

Notesbog, ’Viking Clas-
sic’, hvidt læder, h 18 x  
b 13 cm, 329 kr., Creas.

Papirkurv, 
’Capsule can’, 
hvid plast, h 47 

x dia 25 cm, 
449 kr., 
Moods.

7 TIPS TIL DIg, DeR BOR SMåT
1 Ryd op. Simpelt fif, men svært for mange. Som hoved-
regel kan du nok godt regne med, at du ikke kommer til 
at savne det, du alligevel ikke har brugt i fem år.
2 Lad dine skabe gå helt op til loftet. Så undgår du samti-
dig uharmoniske kasser (og støv) på toppen af skabet.
3 Ryk sofaen 30 cm ud fra væggen, og montér en lang 
hylde med en smal reolkasse i hver ende bag sofaen. Så 
har du både plads til nips og en masser bøger.
4 Tænk dit hjem som en campingvogn med møbler, der 
kan klappes op og sammen. Vælg fx en sovesofa til din 
stue, så du snildt kan have overnattende gæster, klapbord 
til det lille køkken eller en hems til børneværelset.
5 Brug en eftermiddag i Ikea – snus især godt rundt i de 
små, fiktive hjem, de har bygget op. Her gemmer sig 
masser af geniale løsninger til ingen penge.
6 Brug hulrummet bag dine bøger i reolen til spil og 
andre ting, du ikke bruger så ofte.
7 Hæng små greb i børnehøjde under ‘voksenknagerne’.

Marmor er hot – se, hvordan du bruger det i  
dit køkken uden at ligne et levn fra 80’erne.

læS i NæSTe NuMMeR
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Det giver en sjov og 
meget rolig effekt, der 
især er god til små 
rum, at spraymale alle 
småting i den samme 
farve. Væglampen fra 
Designdelicatessen er 
klistret op på væggen 
og giver et overra-
skende godt lys.

KONTOR  
På TO KVM

guide
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drØmmesoFaen
ejeren af ‘reolkontoret’ er forgabt i råt 
træ og reolkassernes mange mulighe-
der. Derfor har hun også bygget den-
ne bænk af kasser fra Trævarefabri-
kernes Udsalg med to madrasser 
ovenpå. Tænk bare på alt det, du 
kunne putte i de mange kasser ...!

vores eksperT
pernilla engberg
Indretningsarkitekt Pernilla  
engberg løser opgaver for private 
og for restauranter og butikker,  
og derudover hjælper hun Bolig  
Magasinets læsere med indret-
ningsproblemer. Se mere på  
pernillaengberg.com.

Skitsen er tegnet med udgangs-
punkt i en stue på ca. 6 x 6 meter, 
men du kan sagtens overføre 
ideerne til større rum. 

Sådan får 
du plads til 

det hele

Se ReOLeN 
På SIDe

86

De SKJULTe geMMeSTeDeR I DIN BOLIg
Tænk i møbler og løsninger, der kan skjule de ting, du ikke bruger så 
ofte, når du indretter. Her er et par tricks til perfekte gemmesteder, 
der ovenikøbet er smukke:
 Vælg (eller byg) en slagbænk med opbevaring – den er genial til fx 

entré og køkken. 
 Brug reolkasser som bukke til dit skrivebord. Mal dem i en fin farve, 

og vælg evt. en model med låge. Du kan også bruge skuffedarier som 
bukke og male skufferne i matchende farver.
 Udnyt pladsen under din seng med rulleskuffer, eller vælg et senge-

stel med faste skuffer under. Dæk skufferne med et sengetæppe (se 
side 25).
 gå efter en puf, der kan åbnes og skjule alt fra magasiner til legetøj.
 Vælg et sofabord med hylder eller anden form for opbevaringsplads. 

soveværelse, spisesTue og sTue i éT ruM 
Bor du i en lille etværelses lejlighed, handler det om at 
gemme væk og tænke i hybridmøbler. Her er lavet 
plads til en stor sofagruppe, dobbeltseng og en or-
dentlig spiseplads på 36 kvadratmeter.

 en fritstående himmelseng skaber et rum i rummet. 
 Udnyt pladsen på den lange væg til to hylder, der 

går fra væg til væg. Det giver masser af opbevarings-
plads. Lad den sidste hylde have en højde på maks. 
90 cm. 

 et rundt bord giver luft i rummet. Brug et bord med 
udtræksplader, så I kan sidde flere rundt om bordet.

 et stort spejl på vægpartiet uden vinduer, bag spi-
sebordet, gør rummet visuelt større. 

 Brug lyse, lette tekstiler i himmelsengen og i vindu-
erne, så gardinerne kan flagre for vinden for at give 
rummet et let præg. 

 Ram sofaen og lænestolen ind med et lyst tæppe.
 en væghængt arkitektlampe ved sofaen sparer 

gulvplads og giver et fleksibelt læselys. 
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Det skal du vide om 
dIT abonnemenT
 

Vi gør vores bedste for, at du er tilfreds med dit 
abonnement på Bolig Magasinet.
På vores hjemmeside kan du nemt og bekvemt  
få svar på de fleste ting  vedrørende dit  
abonnement.

benjamin.dk/kundeservice
· Få information om dit abonnement

· Se saldo på dit abonnement

· ændr adresse

· ændr betalingsperiode

· Tilmeld dig BS

· Få svar på de mest almindelige spørgsmål

Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk:

Telefon: 3910 3009
Man-tors kl. 9-16
Fre kl. 9-14.30

acebookbattle
bolig Magasinets

C
63 %

vi har spurgt på Facbook, hvilket af disse kontorer i 
helst vil have i jeres eget hjem. 

a
18 %

b
19 %

læseridé fra    acebook
hold øje med bolig Magasinets Facebookprofil, hvor vi 
løbende udlodder lækre præmier til de bedste ideer.

jeReS 
FaVoRiT!

deltag i næste  
afstemning + få 
tips om lagersalg 
og konkurrencer 
ved at følge os på 
Facebook.

sPeCIallaveT vITrIneskab  
I smedejern
Jeg synes selv, mit vitrineskab er helt fanta-
stisk. Jeg har fået det lavet i smedejern med 
sprossede ruder hos Kvindesmedien på Chri-
stiania efter mine anvisninger og særmål.  
Det kostede 11.500 kr. – en rigtig god pris 
kan jeg se, når jeg sammenligner med de 
skabe, I viser i bladet.
Bedste hilsner Charlotte

TIllYkke!
Vi har spurgt om jeres bedste 
idé til at bruge farver i indretnin-
gen. Charlotte graversen får to 
sæt sengetøj fra Rikki Tikki til en 
samlet værdi af 1.299 kr. for sin 
idé. Du kan også vinde – følg 
med på Facebook.


