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Skriver til dig, da jeg håber du 
kan yde lidt kosmetisk første-
hjælp til mit ellers dejlige køkken. 
Jeg bor til leje i en skøn lejlighed i 
midtbyen, så der er ikke tale om 
en ombygning, mere et ønske 
om inspiration og indretningstips 
til hvordan jeg får det gjort mere 
hyggeligt, så det bliver et sted 
man har lyst til at sætte sig ned 
og hygge med en kop kaffe eller 
the. Lige nu synes jeg det virker 
“koldt”, ikke-færdigt og meget 
hvidt! 

Jeg er glad for mit gamle bord, 
men har overvejet at købe nye 
stole og/eller en bænk, men er 
ikke sikker på, at det kan gøre 
det. Jeg holder meget af stilen 
med nyt og gammelt, loppefund 
og “rå” detajler/udtryk. Diner/
New Yorker stil og farverne rød & 
sort. Hygge på den gode måde 
uden en masse kvaster, puder og 
nips, men fede enkelte møbler/
ting som er funktionelle. Hvad vil 
du foreslå?

Karin Helvig
Svendborg

Kosmetisk førstehjælp 
til køkkenet

?
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Eksist. køkken
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Svar:
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Jeg vil starte med, at male 
hele væggen ved spisebordet 
knaldrød, i en varm nuance. Jeg 
kan godt lide det gamle sort-
malede bord, men synes også det 
ville være forfriskende med nogle 
moderne stole til i et helt andet 
materiale. F.eks. “Louis Ghost” i 
klar acryl fra Kartell. Det ser ikke 
ud som om der er plads til en 
bænk. Den røde væg vil være flot 
som baggrund for ophængning 
af billeder, gamle emaljeskilte, 
butiksbogstaver osv. 

Da det er et forholdsvis nyt køk-
ken i en lejet lejlighed, er der ikke 
så meget at gøre ved elemen-
terne. Dog kunne du måske få 
lov at male krydderihylden sort 
eller mørkegrå, da træfarven 
ikke matcher skabslågerne. Den 
sorte er allerede repræsenteret i 
komfur og emfang, så her kunne 
skabes en sammenhæng. Og så 
kunne jeg tænke mig at tilføre 
et “råt” materiale. Den hvide 
flisebort over køkkenbordet, som 
kører over to vægge, kunne evt. 
beklædes med rustne jernplader. 
Skåret til så de passer og la-
keret med mat lak, kan de limes 
på med dobbeltklæbende tæp-
petape, så de kan fjernes igen 
ved fraflytning.

Susanne Magelund
indretningsarkitekt mdd

Inspiration til køkkenfornyelse...

Foto sendt fra læser efter udførelse. 
Læg mærke til den sjove idé med at 
bruge en gammel stige som hylde 
over radiatoren.
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Jeg mangler et godt råd! Hvordan 
får jeg plads til 2 sofaer? Vi har 
en 3 pers. sofa i stof + 2 lette 
lænestole. Vi vil købe en god 
hvilestol + en 2 pers. eller 3 pers. 
sofa, hvorfra vi skal kunne se TV. 
Af andre møbler har vi et grøn-
malet chatol, et sofabord i lys eg, 
2 runde bakkeborde, et gammel 
afsyret, højt bord med en lille 
skuffe og et gammelt sybord. 
(Vedlagt liste m. mål og en umøb-
leret plan af stuen). Hvordan får 
vi indrettet stuen praktisk og 
hyggeligt?

E M Christensen
Gudbjerg

?
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Plads til 2 sofaer
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Jeg foreslår at I anskaffer en ny 2- 
pers. sofa foruden en god hvile/
lænestol. Stuen er dejlig stor og 
lys med mange vinduer/døre. Jeg 
placerer den primære sofagruppe 
under de to højtsiddende vinduer 
og stiller den nye sofa med front 
mod de store vinduer. Jeg vil ikke 
sætte den nye lænestol sammen 
med sofaerne, men placere den 
sammen med et af de runde bak-
keborde i hjørnet ved de høje vin-
duer. Sofagruppen samles med 
et løst gulvtæppe og det andet 
bakkebord stilles i hjørnet mellem 
de to sofaer. TV´et står mellem 
de to høje vinduer og kan ses fra 
sofagruppen og evt. drejes så 
det kan ses fra lænestolen. Der 
var ikke fotos med af møblerne, 
så jeg kan derfor ikke vurdere 
hvorvidt de matcher hinanden. 
Farven på det grønne chatol 
skal der derfor tages hensyn til, 
når øvrige farver og materialer 
i rummet vælges. Det kan være 
en god idé at vælge forskellige 
nuancer af farven til f.eks. sofa-
puder og andet. Det lille sybord 
har jeg ikke fundet plads til. Ikke 
fordi der ikke er plads, men fordi 
jeg ikke synes der skal stå møbler 
i alle hjørner.

Susanne Magelund
indretningsarkitekt mDD

Svar:

FORSLAG TIL INDRETNING AF STUE
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