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BOLIGIDEER
AF BIRGIT KAARVIG 

FOTO: PR OG HANNE FUGLBJERG

OPSLAGSTAVLE  
MED CLIPS
LAV EN DEKORATIV opslagstavle til skrivebordet 
eller entreen!
Mal en mdf-plade på 25 x 90 cm med maling til 
træ i farve 1372 fra Flügger (flugger.dk). Skru de 
store clips (fra housedoctor.dk) fast i pladen.
Pladen er fra Silvan, silvan.dk, glaskuppel på træ-
fod fra Bloomingville, bloomingville.dk

I BØRNEHØJDE   Klæb et cm-mål op inde i en dørkarm, så det rammer 
bunden – her kan børnene måle sig og sætte små mærker.

FLØDEKANDEN  
er 11,5 cm høj, til  
169 kr., greengate.dk

 HÆNGEKØJE til 549 kr., 
bloomingville.com

ANANASKRUKKEN af 
keramik er 26 cm høj, 
til 249 kr., rice.dk

KLISTERMÆRKER til kaklerne, 14,9 x 14,9 
cm, 329 kr. for 9 stk., Tile Junkie,  
tlf. 91 52 03 43.

SJOV IDÉ

DUGEN ”Triangle” 
på 140 x 270 cm 

koster 499,95 kr., 
soedahl.dk

DER MÅ 
VÆRE EN 

PRIK

PRØV SELV
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Birgit Kaarvig
MIN FAVORIT

PRØV SELV

LÆSERTIP
NEMT SPISEBORD    

Vores spisebord er bare en plade, der 
ligger hen over 2 bukke – nemt og 

enkelt og lige til at flytte.
Anja

Kelim er så hot for tiden – jeg vil hænge et 
kelimtæppe i ministørrelse på væggen for 
at give hygge. Denne kelim måler 60 x 90 
cm, til 250 kr., housedoctor.dk

PUDEN er 60  
cm  i diameter,  

til 400 kr.,  
Madam Stoltz,  
tlf. 38 79 33 41.

SENGETØJ til 499,95 kr., 
soedahl.dk

QUILTET tæppe, 130 x 180 
cm, 359 kr., Ib  Laursen, 
tlf. 75 42 43 00.

DUFTLYS til 129 kr., 
H&M Home, hm.com

POMPONER TIL PYNT
FINE PJUSKEDE POMPONER er altid fine, også på skrivebordslampen!
Brug gerne mange farver og garntyper til hver pompon. Se evt. på Hendes 
Verdens hjemmeside, hvordan du laver en pompon: kortlink.dk/km5z

BOGEN Homesick DIY – 66 små og store 
projekter til indretning af dit hjem af 
Camilla Marie Hahn Jespersen, Mette 
Pedersen, Pia Winther og Tatiana Nyborg 
Christensen er på 168 sider, Politikens 
Forlag, 250 kr.

UDKOMMER 
14. APRIL

TIL ROMAN-
TIKEREN
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BOLIGIDEER

PRØV SELV

HÆNGELAMPE med en diame-
ter på 26,5 cm til 497,50 kr., Ib 
Laursen, tlf. 75 42 43 00.

VASE MED COLLAGE
SØD VASE MED skønne farver – og så kan du selv lave den af et tomt nescafé-
glas. Klip gennemfarvet papir ud i stykker, der passer til alle glasses flader. 
Fortynd lidt flydende hobbylim med et par dråber vand, og påfør den i et tyndt 
lag på glasset, og lim det kulørte papir på. Slut af med at pensle lim i et tyndt 
lag over hele glassets/papirets overflade. 
Materialerne er fra Panduro Hobby, pandurohobby.dk

SOFABORD i metal, 
50 cm i diameter og 
35 cm højt, 1.149 kr., 
bloomingville.com

KOP til 69,95 kr., 
H&M Home, 
hm.comGREB på 3 cm i diameter 

til 39 kr., nordal.eu

Mangler du en lyserød  
taburet/skammel, så kan 
du måske bruge en af disse:

2. Skamlen i 
shabby-stil er 45 
cm høj til 449 kr., 
greengate.dk

1. Minitaburet 30 
cm i diameter og 
30 cm høj, 399 kr., 
bloomingville.com

3. Skamlen af lake-
ret birk er 43 cm høj 
og 31 cm i diameter, 
499 kr., ellos.dk
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PRØV SELV

BÆREDYGTIGE KARKLUDE   Køb strikkede karklude, som kan kantes 
og pynte i køkkenet i stedet for de kulørte plasticklude!

”WALL BUCKET” fra Zone med sugekop kan sættes 
på spejle, fliser og andre glatte overflader – brug 
den fx til nøgler i entreen eller på badeværelset til 
småting, 199,95 kr., tlf. 86 60 25 30. FISKEFADET af keramik er 54 cm langt, til 289 kr., rice.dk

PAPIRBOLDE 
PÅ VÆGGEN
BRUG KULØRTE PAPIRBOLDE som 3D-udsmyk-
ning direkte på væggen. Køb f.eks. boldene hos 
Søstrene Grene, grenes.dk. Sæt et par stykker 
dobbeltklæbende tape fast på samlesiderne af 
bolden, og klæb den op på væggen. 
Lyserød kop fra Rice, rice.dk, lille vase fra 
Lindform, lindform.se, kande fra Ferm Living, 
fermliving.dk

VASE 14 cm høj, 150 kr., 
housedoctor.dk

Ugens bedste råd !

Ugens bedste råd præmieres med 200 kr. 
i gavecheck, der kan indløses i SuperBrugsen, 

Kvickly og Dagli’Brugsen i hele landet.

Når jeg pakker mit vintertøj væk om  
foråret, sorterer jeg det, så alt det, som 
ikke har været i brug igennem vinteren, 
bliver afleveret til genbrug. Det samme  
gentager sig om efteråret. Det giver god 

plads i garderobeskabet.
Amanda Bo Elfving

Har du et godt boligråd, så send det til: 
Gode råd, Hendes Verden, 

Strødamvej 46, 2100 København Ø eller 
goderaad@hendesverden.dk

LÆSERTIP
FÅ GLÆDE AF DINE FERIEFOTOS   
Saml de bedste billeder til en collage, 

og sæt den i en ramme med  
passepartout i forskellige faconer, der 

passer til billederne. 
Birthe Sørensen

NÅR MID-
DAGEN GÅR 

I FISK
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