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Forord
Hjemmearbejdspladser! Flere og flere arbejder hjemmefra én eller flere dage
om ugen (eller når børnene er syge) og de fleste familier har derfor behov for at
have et sted i hjemmet, hvor de kan arbejde hjemmefra (og lave andre kreative
ting efter arbejde) . I mange familier bliver det ved spisebordet det foregår. Det
bliver hurtigt et projekt at skulle finde ting frem fra gemmerne, og når aftensmaden skal på bordet, er man nødsaget til at pakke det hele væk, selv om man
måske ikke var klar til det.
Det er her denne bog får sin berettigelse. For det ER muligt at indrette sig
med en hjemmearbejdsplads i sit hjem , selv om du måske ikke lige har et ekstra
rum til formålet. Det handler om at være kreativ i sine tanker og i sin måde at
anskue hjemmet på, og om at have gode steder til opbevaring, så det ikke bliver
et projekt at pakke ting frem og tilbage.
Vi er søstre og er vokset op i en kreativ familie og vores hjem var altid pænt – på
den hyggelige måde. Vores mor flyttede gerne rundt på møblerne i stuen hver
tredie måned, for så var det jo ligesom at få en ny stue! Vores far supplerede med
at bygge funktionelle løsninger rundt omkring i huset – et bord der lige passede
ind i et hulrum, en seng i en skunk og lignende.
Denne interesse for indretning og funktionalitet har vi arvet, og vi giver i denne bog vores bud på de mest fantastiske og geniale måder, du kan indrette din
hjemmearbejdsplads på. Lige fra et smukt gammelt karlekammerskab, der indeholder kontorplads, når du lukker det op, til et lille skab der er forvandlet til et
fantastisk arbejdsrum.
Vi håber, du vil nyde bogen og kan bruge alle vores tips og ideer. Husk at tænke kreativt og prøv ting af – løsninger, der umiddelbart kan virke umulige, kan
måske vise sig at være geniale.
God fornøjelse med din egen hjemmearbejdsplads.
Trine & Sif
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Havekontoret i det fri
Familiens havekontor er bygget
af facadebats fra Rockwool som
isolerer og giver et strømlinet look.

6

7

Havekontoret i det fri
Familien
Fotograf Sif Meincke bor sammen med hendes mand og deres to drenge i en
murstensvilla i Vanløse. Boxeren Mille bor der også.
Hjemmearbejdspladsen
Som fotograf har Sif et stort behov for at have et kontor, og i mange år havde
hun kontorstudie inde i København, men var træt af transporttider og den meget
opdelte afgrænsning af arbejde og fritid. Hun ville have muligheden for at drengene selv kunne gå hjem fra skole og have korte dage, fordi hun netop arbejdede
hjemmefra. Derfor fik hun ideen til et hjemmekontor – i sin egen have!
Det har vist sig at være den helt rigtige beslutning – hun nyder at have så kort til
arbejde, og så er det skønt at få besøg af ungerne, når de har fri fra skole (de elsker
at få lov til at sidde helt stille derude og lave deres lektier, mens mor arbejder).
Har du heller ikke plads til et kontor inde i dit hus? Så byg dit eget kontor i haven

Havekontoret har store flotte gulv-til-loft vinduer,
der kan skydes til siden. På den måde får Sif
naturen helt ind til skivebordet, og får følelsen af
næsten at sidde ude under æbletræet.

(eller ombyg f.eks. en carport, hønsehus eller andet) – som de har gjort i denne familie.
Familien var begrænset af kvadratmeterne, da have-kontoret skulle udfylde
pladsen fra et gammelt udhus – og der var byggetilladelser, der skulle overholdes. Da de kontaktede en arkitekt havde de selv en ide om, hvordan bygningen
skulle se ud, og i fællesskab fandt de den rette udformning af kontoret. Til at
starte med skulle det bare have været en simpel og billig løsning, men fordi familien hurtigt fik smag for de lækre detaljer, greb byggeriet om sig – og det
endte med dette fantastisk havekontor.
Inde i kontoret er der sluppet helt løs for fantasien – gør selv det samme, når
du skal indrette dit eget havekontor. Indretningen må gerne være lidt skør, farverig og inspirerende, når du indretter et kontor uden for dit private hjem – så
det bliver en fest at gå på arbejde i haven. Du bliver ikke overstimuleret og træt
af det (som du måske kunne blive, hvis det var inde i dit eget hus), fordi du kun
befinder dig i det kreative univers et begrænset antal timer om dagen.
Du kan som her få bygget et rigtig hus i haven, men hvis du har et gammelt
skur, som du ikke rigtig bruger, så udnyt det og indret det til dit eget inspirerende havekontor. Det er et billigere og oplagt alternativ til det dyre nybyg. Det er
en god ide at isolere det og købe en billig varmepumpe (fx i Silvan), som kører på
strøm. Det er en oplagt varmekilde i et udekontor – du kan vælge at time den, så
den starter en halv time før du ”møder på job”.
8

Skuffemøbel fra Hermés.
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Tip
Anskaf dig et postkortstativ (som dette fra gocard.dk) til dine bedste billeder, børnenes tegninger, postkort og lignende. Det er en super fed måde at få samling
på dem på en flot måde.

Øverst t.v.: I et havekontor kan der
nemt være fodkoldt. Hav derfor altid
hjemmesko stående klar til besøgende.
Disse søde filtfutter er fra betterfelt.com
Øverst t.h.: Pep din kedelige skammel op
i et snuptag! Spraymal den i en skøn
farve – denne neon-koral farve fås på
spraydåse hos Flügger. Pensl tapetkliser
på benene og vikkel derefter garn rundt
om. Pludselig er skamlen blevet et
dekorativt møbel! (Skamlen i ubehandlet
eg er fra jysk.dk til under 100 kroner).
Nederst t.v.:Tænk kreativt og anderledes, når du dekorerer dine vægge. En
sjov ide er at samle nogle knager og
sætte dem op i en klynge. Har du et
billede i en gammel ramme, som du
synes har et støvet look, så sæt en
neonpink snor i (fås i byggemarkeder)
– det giver rammen et helt nyt udtryk!
En kreativ måde at lave en cool printerreol på, er at genbruge nogle gamle træpaller. Her er tre paller skåret over
på midten (så de ikke er så dybe), og sat oven på hinanden. Som topplade har familien skåret en plade i tynd træfiner og spraymalet den i en stærk varm gul farve (Flüggers 1318) i højglans. Pallens mange hulrum er geniale at
10
bruge til opbevaring af papir og mapper. Tænk i farver, når du dekorerer pallen – så den giver liv til rummet.
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Du har kun det sjov, du selv laver – så dekorer
dine kedelige ledninger med flamingokugler,
spraymalet i fede neonfarver. Du kan også vælge
(som her) at gå ”all in” med en farvet ledning.
Det er nemt: Tag stikket af ledningen med en
skruetrækker, træk de farvede kugler på, og sæt
stikket på igen. Vupti, så har du en sjov og personlig udsmykning af nogle ellers kedelige ledninger!
(Både kugler og neonfarvet spraymaling kan købes hos Panduro Hobby).

Tip
En varmepumpe er en god og billig
varmekilde i et udekontor – og så kan du time den
til at varme kontoret op til
du skal bruge det, så den
ikke bruger strøm, når du
ikke bruger rummet.
Økonomisk!

Det smarte og funktionelle bord er lavet af bogkasser (fra Trævarerfabrikkernes Udsalg), der er malet sorte. I
felterne på bagvæggen er der klistret
pink hyldepapir, der lyser sejt op – og
som bordplade har Sif brugt en gammel sofabordsbordplade i skiffer. Se
hvad du har – og tænk kreativt. Det er
nemmere end du tror at skabe sjove
og personlige møbler, der passer til
præcis dit behov.

Tip
En hæftepistol
er genial at bruge til
at skabe hurtige nye look
i hjemmet. Fx kan du på få
øjeblikke give baggrunden i
en reol nyt liv med farvet
tapet som du skyder fast
med hæftepistolen!
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Tip
Har du en træt
træfarvet reol eller
skab, så giv den nyt liv
med en god spraymaling i
en flot farve. Husk at dække af med malertape på
glasruder, hængsler
og lignende.

Man kan få mange fede gulv-tæpper, der
ud over at give lune fødder også skaber
en sjov effekt i rummet. Køb fx et grønt
”græs- tæppe” (købes i metermål), og klip
det i en sjov form. Fx en putting-bane, en
stjerne, en cirkel, eller…?
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tip
Linoleum er genialt at bruge som gulvbeklædning i et kontor. Det kan lægges på en masse sjove
måder, og så findes det i et hav af farver.
Man kan sagtens give den mere ”gas” end
her, hvor Sif har valgt at holde gulvet enkelt
med en grundfarve og en bred grå stribe hele
vejen rundt langs væggen. Linoleum er et
meget taknemmeligt materiale, som man
ikke behøver passe så meget på, for
hvis der kommer hakker i gulvet vil
de lukke sig helt af sig selv igen,
fordi det er et naturmateriale.

tip
Giv din kedelige
ledning nyt liv med
fine trækugler (købt
hos Panduro).
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Brug frokostpausen
til at lade op
– Tøm hovedet og lad op til resten af dagen
Når man arbejder hjemmefra kan det være fristende at arbejde og frokost smelter sammen. Man ender ofte med at spise foran computeren – enten for at blive
hurtigere færdig med dagens arbejde, eller fordi man kan have svært ved at

Mindful øvelse:
1.	Sæt dig godt til rette et uforstyrret sted (sæt mobilen på lydløs), og glæd dig
over, at du med god samvittighed kan lade arbejdet ligge de næste 20 minutter, fordi denne pause vil gavne din effektivitet.
2.	Start med at se på din mad og duft til den.
3.	Spis din frokost, men langsommere end normalt. Bemærk konsistensen af
det du tager i munden, og smag på hver mundfuld.
4.	Når du tager dig selv i at sidde og tænke på noget andet end din mad, så træk
vejret bevidst et par gange, og vend derefter tilbage til at spise igen.

slippe det. MEN gør dig selv (og din effektivitet) en tjeneste og brug i stedet din
frokostpause på at koble helt af (mentalt) fra arbejdet.
Sørg for ikke at foretage dig andet end at spise. Lad computer, tv og mobil være,

Efter din frokost vil du kunne genoptage arbejdet fra et nyt sted, hvor du vil
være bedre i stand til at træffe beslutninger, have et større overblik og færre

og fokuser på dig selv og din mad. Det vil give dig et mentalt break og klarhed i ho-

forstyrrende og stressende tanker.

vedet, og du vil bagefter opdage, hvor meget energi det giver dig til resten af dagen.

Bliv inspireret til mere mindfulnes på mindfultimes.dk.
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Genialt
minikontor
Tænk i kreative løsninger, hvis du mangler plads, men samtidig har brug for en
kontorplads. Dette hvide mini-kontor fylder absolut ingenting når det er slået
sammen, og så er det diskret og pænt. Når behovet opstår, slår du lige pladen
ned og vupti, så har du både skrivebord og opbevaringsplads på et splitsekund.
Der er endda integreret lys i mini-kontoret, så du ikke skal tænke over lamper
der kan passe ind – der er tænkt på det hele.
I denne familie står mini-kontoret i stuen lige bag spisebordet og ligner aller
mest bare en reol til at have hyggelige ting stående på. Når der så skal arbejdes
slås bordpladen ned og spisebordsstolen vendes rundt til skrivebordet. Smart!
Så behøver man ikke have en ekstra stol stående.
Den nederste del af “reolen” har endda mere opbevaringsplads bag de små
låger i siderne.
Slået sammen fylder dette Flatmate-skrivebord kun 0,09 m2 gulvplads, hvilket gør det oplagt til fx smalle rum og gangarealer.
De smukke ugler fra Pylle Søndergård er hule, og hovederne er låg. Inde i den
ene gemmer familien farveblyanter så de i et snuptag kan være kreative uden at
farverne skal ligge og rode på bordet, men er gemt væk I noget smukt. Den anden ugle bruger familien til at gemme små sedler med ideer i, og når så et projekt går lidt i stå, stikker de hånden ned i uglen og finder en ide, og så kan det
være, at ideen kan bruges på en helt ny måde.
38
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Dette Flatmate-skrivebord
er smukt og enkelt når det
er slået sammen. Når klappen
slås ned indeholder det både
skriveplads, opbevaringsplads, lys og indbygget stikdåse. Genialt til små rum.
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Den blå gang
Familien
Familiens to voksne og to børn på 7 og 10 år bor i en villa fra 1940 på en stille
vej i København.
Hjemmearbejdspladsen
Huset i København rummer både sjæl og stemning, men de cirka 100 kvadratmeter fordelt på to plan overlader ikke plads til et separat kontor. Begge forældre arbejder meget hjemmefra, og da børnene er begyndt at få lektier for i skolen,
er behovet for en hjemmearbejdsplads (som hele familien kan bruge) blevet stort.
Familien fik derfor ideen til at udnytte et lille gennemgangsværelse mellem børneværelset og forældresoveværelset til arbejdsrum. De fik sat et Veluxvindue
ind i skråvæggen, hvilket har forstørret rummet væsentligt rent visuelt på grund
af det nye skønne lysindfald. Pludselig blev det til et rigtigt, brugbart rum.
En lang plade (fra Silvan) kom en tur til autolakerer, hvor den fik en turkis højglansmaling, så den kan stå imod det hele. Farven er præcis den samme turkis
tone som også findes i tapetet på væggen. Højglansoverfladen ser fantastisk
ud – og jo længere bordet får lov til at være, jo flottere vil det se ud med den
skinnende overflade.
Bordbenene er fra Hay, og da de sælges enkeltvis er det intet problem, at der
skal bruges mindst tre par ben, når bordet er så langt. Den blå farve, der er gen-

En bordplade (fra ethvert byggemarked eller tømmerhandel) er malet turkis, og væggen bagved er beklædt
med tapet i præcis samme farvenuance. Det skaber
en visuel ro for øjet og en behagelig sammenhæng.

Tip
I små kantede rum med kantede borde, kasser og billeder, skaber det ro og
balance at indføre runde former, fx et rundt
gulvtæppe.
46

nemgående i både tapet og bord, giver kontorpladsen en skøn sammenhæng.
Over bordet har familien fået lavet en wallsticker af deres to drenge – der har
tøj på i lækre farver, der matcher det blå hjørne. Fra sengen i soveværelset har
man direkte udsyn til det store flotte billede – og hvor skønt må det ikke være,
at vågne op hver morgen til synet af sine glade drenge?
Rummet er nu en arbejdsstation for hele familien, hvor de voksne kan sidde,
når de arbejder hjemme – og hvor børnene kan lave deres lektier.
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Der findes meget sjov og
farverig opbevaring til dine
små kontor-dimser.

Tip
Lav din egen
foto-wallsticker: Forstør
et foto, det kan gøres helt op
til tapetstørrelse. Husk at lave
billedet på hvid baggrund så
overgangen til væggen bliver
usynlig, og sæt det op med tapetklister.
(Bestil dit eget foto-wallpaper på illux.dk.)

Et poloaridkamera er altid et
hit! Selvom alle efterhånden
har et kamera på telefonen,
så er det sjovt at tage dette
ene foto, som selv kører op
og skal viftes tør – og hvor
man kan skrive en søde lille
hilsen på det hvide felt. (Køb
det fx på coolstuff.dk – som
i øvrigt er en fantastisk side,
der har de sjoveste ting som
man bare må eje).

TIP! Lav dine
egne smukke bøjler
Tag en gammel bøjle, noget
fint bånd og en limpistol. Brug
limpistolen til at lime båndet
rundt om bøjlen. Hvis du ønsker
det, kan du bruge et andet smalt
bånd som du kan lime på tværs
hen over bøjlens bue – det
giver lige lidt ekstra
ynde til din bøjle.

Et mørkt gennemgangsrum er blevet til et rigtigt værelse med et
Velux-vindue, der giver et
naturligt lysindfald.

Knagerækken matcher den
samme fine blå farve – det
skaber sammenhæng!
Bøjlen er en kedelig brun
træbøjle som med en
limpistol er blevet dekoreret
med et smukt bånd fra
Panduro Hobby.
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Fra soveværelset kan
familien ligge og kigge
på det skønne billede
af drengene. Skøn
udsigt at vågne op til
hver morgen.

Spiseepaus

Varm chokolade
– af hjemmelavede chokoladepinde!
Varm chokolade er lækkert og noget de fleste kan lide. Overrask dine gæster
med hjemmelavede chokoladepinde – lige til at opløse i et glas varm mælk.
Chokoladepinde:
1.	Smelt chokolade i en skål over vandbad (du kan bruge al slags chokolade,
hvid, mørk, lys…)
2.	Hæld den smeltede chokolade i en isterningebakke (den slags af silikone).
Stil chokladen koldt.
3.	Når chokoladen er fast, men ikke hård, stikker du ispinde ned i midten af hver
chokoladeblok (pindende kan købes fx hos Panduro Hobby) og lader bakken
stå indtil chokoladen er helt hård.
4.	Pak hver chokoladepind ind i plastikfolie, så chokoladen ikke tager smag fra
andre madvarer, og stil nu pindende på køl.
5.	Varm en kop mælk og opløs en chokoladepind i mælken – og nyd din egen
hjemmelavede chokolade.
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Super nem og effektiv øvelse, der både styrker din mave og ryg. Kender du ikke

denne øvelse, så gør dig selv en tjeneste og brug et minut på at prøve den af. Den er
vanedannende, og du mærker straks hvordan du strammes op i ryggen og maven.
Øvelsen:

1.	Sæt uret på et minut (øg antallet af minutter jo mere øvet du bliver). Gå efter
at kunne stå i stillingen tre min efter noget tid. Det er hårdere end du tror…

2.	Læg dig fladt på maven og kom op på tæer og albuer.

3. Stram op i ryggen og løft numsen, så du ligger i vandret position.

4.	Bliv liggende i stillingen til uret ringer. Mærk efter om du kunne klare fx et
halvt minut længere næste gang…

Godt gået!

Tip

Tip: Sæt din alarm til at ringe fx fire gange i løbet af din arbejdsdag, og giv såle-
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des dig selv små minipauser, der vil sætte positive spor på din figur og holdning.
Du kan også lave en regel om at lave øvelsen hver gang du når nogle delmål i dit
arbejde.

Super nemt, effektivt og vildt hårdt!
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