HEMMA

Genväg. Förändra snabbt och
smart med klara lösningar.
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Foto: David Bergström

Tema: Idé & inspiration
Återbruk
Snygga idéer från
återvinningen. H3

Våga vackrare vardag
Sugen på nya, kreativa idéer för hemmet? Med hjälp av lite målarfärg, papper,
lim och en ledig eftermiddag kan du komma långt. Julian Hultberg, 2 år, trivs
med sitt nya, färgglada kafé.H4
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Hemma HEMMA HOS
TEMA · IDÉ & INSPIRATION

N

u när loppissäsongen är här passar det
lite extra bra med
enkla tips på hur
du kan förnya ditt hem. För är det
någonstans du kan hitta både inspiration och material till kreativa hemmalösningar så är det på andrahandsmarknaden.
Själv brukar jag alltid hålla utkik
efter stabila lådor, fina mönster på
tyg eller papper och kantstötta möbler som kan bli till riktiga pärlor med
hjälp av lite kärlek och omsorg.
Det fina är att du varken behöver
vara rik, pysselexpert eller ha oändligt mycket tid till ditt förfogande för
att skapa vackra vardagslösningar.
Med hjälp av lite målarfärg, papper,
lim och en ledig eftermiddag kan du
komma långt.
Anna Hultberg
hemma@sydsvenskan.se

Att med enkla medel fixa hemma behöver varken vara dyrt eller komplicerat. När Anna Hultberg hittar en stabil kartong eller något fint omslagspapper sparar hon det för framtida pyssel.

Kreativa konstpauser

Avundas du alla händiga pysslare och deras roliga inredningsidéer? Faktum är att det inte behöver vara svårt. Anna Hultberg bjuder på fyra enkla tips för en lite vackrare vardag.

Förnya snabbt med dekorplast
■ Ett enkelt och effektfullt pys-

sel är dekorplast. De självhäftande färgglada plasterna går
oftast att köpa i metervara hos
närmsta färg- och tapetbutik.
Ett tips när man arbetar med
dekorplast är att spruta några droppar diskmedel blandat med vatten på ytan du ska
smycka. På det viset har du
möjlighet att flytta runt dina

plastbitar innan de fäster ordentligt. Jag har valt att dekorera en dörrkarm samt att förnya ett av Ikeas skoskåp.

Du behöver

■ Dekorplast
■ Sax
■ En skvätt diskmedel

GÖR SÅ HÄR

1

F undera på vilken form du
vill att plasten ska ha och
klipp ut. Till din hjälp har du
ett förtryckt rutmönster på
baksidan av plasten. När det
gäller cirklarna på dörrkarmen
använde jag mig av locket på en
kryddburk som mall.

2

Spreja lite diskmedel blandat med vatten på ytan du
ska dekorera och sätt fast dina
plastbitar. Stryk ut eventuella
bubblor direkt.

TIPS

Har du problem med att få bort gammal dekorplast? Prova då att värma plasten lite försiktigt med en hårfön.

Ett enkelt skoskåp från Ikea har fått en rolig
och personlig dekor med hjälp av dekorplast
som skurits i rutor.

Runda, gula cirklar i dekorplast pryder det vita
dörrfodret i köket. Dekorplast är lätt att få på
plats och lätt att ta bort.
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Måla harlekinrutor
■ Att skapa mönster med hjälp

av målarfärg och maskeringstejp blir både snyggt och effektfullt. Ett mönster som alltid
känns aktuellt är harlekinrutor.
Det rombiska rutmönstret passar lika bra på köksgolvet som

på hallväggen eller på skrivbordet. Beroende på vilket material du väljer att måla på behövs
olika typer av färg. Jag har valt
att måla på en vanlig spånskiva och använder mig därför av
väggfärg.

GÖR SÅ HÄR · MÅLA RUTOR

1

 åla ytan du ska dekorera
M
med den bottenfärg som du
vill ha till dina rutor. Jag valde
en vit färg och målade spånplattan med grundfärg och sedan
två gånger med väggfärgen för
att få ett täckande resultat.

tet slipper du färgläckage. När
färgen har torkat målar du med
den kulör du har valt till dina
rutor, en eller två gånger beroende på hur mycket du vill att
färgen ska täcka.

2

Innan det sista lagret färg
har torkat helt drar du bort
maskeringstejpen. Då riskerar
du inte att färgflagor fastnar
i tejpen.

 ill du att antalet rutor ska
V
gå jämt ut bestämmer du
dig helt enkelt för hur många
rader och kolumner du vill ha
och delar höjden och bredden
på din yta med de siffrorna för
att få fram hur höga och breda
dina harlekinrutor ska vara (en
riktlinje är att harlekinrutor ofta
är cirka dubbelt så höga som
breda).

3

 ita ett rutmönster med
R
hjälp av dina mått och
markera mitten av varje streck.
Använd vanlig blyertspenna.

6
7

 är färgen har torkat tejpar
N
du de resterande rutorna
och målar på samma sätt.

8

 fter att sista färglagret
E
har torkat ordentligt suddar du ut dina hjälplinjer med
ett suddgummi.

4

Du behöver

5

du behöver något längre att dra
streck med)
■ Maskeringstejp

 ejpa med maskeringstejp
T
längs ytterkanterna på varannan ruta genom att följa dina
linjer och markeringar.

 åla med din bottenfärg
M
längs insidan av kanten på
varje tejpad ruta. På det sät-

Julian Hultberg, 2 år, gillar att leka i sitt färgglada kök där det mesta har inhandlats på loppis och fixats till för en billig peng.

Välj en
maskeringstejp
som är
anpassad just för
precisionsmåleri.
På det sättet slipper du att klister
från tejpen fastnar
på underlaget och
du sparar både tid
och tålamod.

TIPS

■ Målarfärg i två nyanser
■ Blyertspenna
■ Suddgummi
■ Linjal eller vattenpass (om

Noggranhet och tålamod lönar sig i längden. Var noga med att
färgen på de första rutorna har torkat ordentligt innan du tejpar de resterande rutorna.

Decoupage som dekor
■ Decoupage

är en dekorationsteknik där du fäster papper på föremål med hjälp av
ett kombinerat lack och lim.
På det viset kan du förnya allt
från möbler till askar, krukor
och anteckningsböcker. Det är
bara fantasin som sätter gränser!
Eftersom mitt kontor var lite
tråkigt valde jag att sätta tänderna i ett intetsägande hyll-

plan. Vilket papper du väljer
att använda är också valfritt.
Servetter, bokmärken, vanligt
omslagspapper och tidningsurklipp fungerar fint.
Om du använder dig av tunna material som till exempel
servetter (där du endast limmar fast det översta skiktet) så
bör du se till att ytan du klistrar
motivet på är ljus.

GÖR SÅ HÄR · DECOUPAGE

1

 lipp ut lagom stora bitar av
K
det papper du vill använda.
I detta fall valde jag ett vanligt
presentpapper. För att bitarna
ska täcka så mycket som möjligt
av ytan använde jag själva hyllan som mall.

3

S tryk försiktigt ut eventuella luftbubblor antingen
med handen eller med hjälp
av till exempel en lite bredare
linjal.

En helt vanlig, vit hylla med
enkla plastkonsoler får nytt
liv genom decoupage med
ett blåblommigt omslagspaper.

4

När pappret har torkat så
lackar du hyllplanet och
konsolerna med samma lim
Med hjälp av en pensel
som du använde för att fästa
täcker du en yta i taget
papperet. På det sättet får du en
med decoupagelacket/limmet
hållbar yta.
och fäster sedan pappret
Vill du ha en ännu slitstarpå ytan. Eftersom limmet är ofärgat gör det
TIPS kare yta kan du avsluta med
att stryka något lager med
inget om det blir lite
klarlack på ditt hyllplan!
kletigt.

2

Du behöver

■ Decoupagelim/lack
■ Pensel
■ Papper
■ Sax

Hyllan och konsolerna används som mall på omslagspappret.

WFortsättning på sidan 6.
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Hemma HEMMA HOS
TEMA · IDÉ & INSPIRATION
WFortsättning från sidan 5.

Klä om dina lådor
■ I affärerna finns det gott om

vackert mönstrade förvaringsboxar. Genom att klä dina egna
lådor sparar du inte bara pengar utan du får dessutom helt
unika boxar. Själv brukar jag
se till att spara stabila skolådor
och även lägga vantarna på billiga lådor jag hittar på loppis.
När jag sedan klär om lådorna
använder jag mig av tapetres-

ter, servetter, loppisfyndat present- och hyllpapper men även
av lite dyrare papper från affärerna. Istället för vanligt lim
blandar jag till lite tapetklister.
Tänk bara på att inte pensla
på för mycket tapetklister om
du använder dig av lite tunnare papper eftersom det lätt går
sönder då.

Du behöver

GÖR SÅ HÄR

■ Tapetklister
■ Pensel
■ Linjal
■ Sax
■ Låda
■ Papper

1

 lipp ut pappret du har valt
K
att använda enligt mallen
på bilden.

2

 örja med att pensla taB
petklister på undersidan av
lådan och fäst pappret. Stryk ut
eventuella luftbubblor.

3

 å sedan vidare och gör
G
samma sak med de två
sidor där du har lagt till de extra
centimeterna. Se till att pappret
viks över kanten på lådan.

4
5

 ik och klistra sedan fast
V
de två övriga sidorna.

På bilden är
endast mallen för ett
hörn utritat
men du använder dig
av samma
princip för
alla lådans
kanter.

 ör på samma sätt med
G
locket.
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Färgglada förvaringslådor är inte bara en snygg inredningsdetalj, de rymmer en massa småprylar också.

DYRASTE HUSET

■ Dyrast: Fiskegarnsvägen 4, Ystad,

■ Dyrast: Sulkygatan 24, Skurup,

■ Dyrast: Borrbyvägen 4, Simrishamn,

■ Dyrast: Altgatan 2, Sjöbo,

4 000 000 kr
■ Byggt: 2011
■ Boarea: 165 kvm, tomt 927 kvm
■ Kr/m2: 24 242. K/T: 1,39

2 700 000 kr
■ Byggt: 2011
■ Boarea: 155 kvm, tomt 469kvm
■ Kr/m2: 17 419. K/T: 1,33

2 500 000 kr
■ Byggt: 1922
■ Boarea: 165 kvm, tomt 1 114 kvm
■ Kr/m2: 15 152. K/T: 2,27

1 675 000 kr
■ Byggt: 1982
■ Boarea: 118 kvm, tomt 816 kvm
■ Kr/m2: 14 195. K/T: 1,80

■ Dyrast: Ingenjörsgatan 1, Tomelilla,
1 575 000 kr
■ Byggt: 1965
■ Boarea: 124 kvm, tomt 849 kvm
■ Kr/m2: 12 702. K/T: 1,50

