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Præsentation
Dyre priser og kompliceret håndværk tilbageholder mange fra at friske boligen op med nye
indretningstiltag. TV viser indretningsprogrammer med komplicerede håndværkerløsninger og boligblade
bugner af dyrt nips i den sidste nye farve – men der findes heldigvis mange billige og nemme tips til at
friske din bolig op. Indretningskonsulent Pia Søgaard giver i artiklen her konkrete tips til nemme og billige
indretningsløsninger, som du også kan se på små videoklip undervejs.
Se video!
1. Farveprøver i stedet for hele bøtter maling
De fleste kender efterhånden ideen med at male en enkelt væg eller et felt på væggen i en anden farve
end vægfarven i resten af rummet. At købe en hel bøtte maling kan imidlertid blive en dyr affære, særligt
hvis man skal til at male det hele over igen, når man flytter fra boligen. En farveprøve er en billig løsning
– den koster 20-30 kr og kan købes i alle malerforretninger, de fleste farvehandlere og i almindelige
byggemarkeder som f.eks. Silvan. En farveprøve er typisk ¾ L maling og dækker ifølge brugsanvisningen
op til 8 m2. Dette kommer dog an på malingens kvalitet og hvor kraftig farven skal være. Regn med det
halve – oftest skal der males 2 gange for at farven bliver helt klar. Vær obs på, at man ofte ikke kan
købe helt hvid eller sort farveprøve, så skal væggen males over igen inden fraflytning, så mal med en
farveprøve så tæt på hvid som muligt, inden du maler hele rummet. Se her to videoklip omkring, hvad du
kan bruge farveprøver til:
Se video 1
Se video 2
2. Stickers – køb eller lav selv
En god tommelfingerregel er at tænke dekoration ind som noget udskifteligt, så man ikke bliver træt af
det inden ugen er omme. Er du ikke så vild efter at kaste dig ud i at male kan stickers være et godt
alternativ. Stickers er store klistermærker, der er udskåret i mønstre, figurer eller efter fotografier. De
findes i alle prisklasser og kan købes både på nettet, i bolighuse og hos farvehandlere. Er du kreativ kan
du også selv skære eller klippe stickers ud af selvklæbende folie – selvklæbende folie kan købes i ruller
eller i metermål hos farvehandleren og hos byggemarkeder. Husk stickers kan placeres mange flere
steder end blot på væggen – f.eks. på spejle, på radiatorer, på døre, på låger eller i loftet, kun fantasien
sætter grænser. Se her to eksempler på, hvad selvklæbende folie og stickers kan bruges til:
Se video 1
Se video 2
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3. Bevar lysindfald og udeluk nysgerrige blikke
En anden måde at bruge selvklæbende folie på er til at mattere glas. Er der klart glas i hoveddøren, i
badeværelsevinduet eller et andet vindue, hvor du ønsker at skæmme indsyn, men bevare lysindfald, kan
man sætte matterende folie på glasset. At mattere glas er en af de ’usynlige’ forandringer, der udover det
praktiske, også gør en visuel forskel. Ønsker du at pifte det lidt op kan du vælge at skære eller klippe
mønster i folien inden påsætningen (lidt som et gækkebrev) Du kan mattere glas steder, hvor du ellers
ville have brugt persienner eller gennemsigtige gardiner. Se i videoklippet her et eksempel på, hvordan
glas i en hoveddør er blevet matteret med selvklæbende folie:
Se video
4. Forny køkkenfliserne
Har du fliser i køkkenet kan du ændre udtrykket afgørende ved at skifte farven på fugen. Dette kan gøres
enkelt og billigt, med lidt tålmodighed. Almindelig vægfarve fra en farveprøve kan males på og der er
efterfølgende ingen problemer med at holde fliserne med en våd klud som du plejer. Brug en tynd pensel
til at male med – modsat andre maleopgaver er det ikke vigtigt at penslen er god, du kan blot bruge en
billig pensel, måske fra dit farveladesæt eller en øjenmakeuppensel. Jo stivere penslen er i børsten, jo
nemmere er det at male med. Husk hvis du ønsker et mere ensartet udtryk, så vælg samme farve fuge
som fliserne. Ønsker du et mere spraglet udtryk, så vælg en anden farve fuge end fliserne. I det to
videoklip her, kan du se hvide fliser, der har fået malet hvide fuger og hvordan de samme fliser så ud
inden maling:
Se video 1
Se video 2
5. Styr på potteplanterne
Nogle høje potteplanter har brug for støtte for ikke at falde sammen, men der findes alternativer til den
velkendte bambuspind. Alene en anden type pind vil gøre en stor forskel i udtrykket. Du kan vælge at
bruge pinde i metal eller plastik – gå i haveafdelingen i byggemarkedet og se udvalget af pinde til hegn
af hønsetråd eller andet. En snor eller kæde i loftet er også et alternativ. Dette gøres med en ’usynlig’
snor som fiskesnor eller sytråd, eller mere synligt med en kæde eller et farvet bånd. Vær obs på at smalt
snor som fiskesnor eller sytråd kan skære i planten, så sæt evt. en elastik eller et stykke stof i enden til at
binde om planten. I videoklippet her vises en kombination af bambuspind og ’usynlig’ sytråd i loftet:
Se video
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6. Nye badeværelsesfliser… eller?
Det er normalt dyrt at forny badeværelsesfliser, men der er et par billige alternativer, som man kan
afprøve inden den store investering. Selvklæbende folie er en effektiv og udskiftelig mulighed, der ikke
kræver andet end en saks, et målebånd og lidt præcision. Du kan vælge at sætte på enkelte fliser for at
skabe spil i flisevæggen eller for at skjule enkelte fliser med mønster, eller – hvis du har god tid – kan du
sætte folie på alle fliser i badeværelset.
Hvis du rengør fliserne for kalk og undgår fedtede fingre på klæbesiden af folien kan folien sagtens
sættes på fliser inde i brusekabinen – de bliver siddende! Som når du matterer glas kan du også her
vælge at klippe eller skære mønster i folien inden påsætning, så du får mønstrede fliser. Bor du i egen
bolig eller en bolig, hvor du gerne må ændre fliserne permanent, kan du male fliser og fuger som en
væg. Her er det en god ide at rådføre sig med en professionel maler eller farvehandler omkring valg af
maling og værktøj, inden du går i gang.
7. Store tæpper til små priser
Det kan være svært – og dyrt – at finde det helt rigtige tæppe i den rigtige størrelse. Nu om dage tilbyder
de fleste tæppeforhandlere speciallavede tæpper, hvor man selv kan bestemme form og størrelse, eller
man kan få kantet et hvilket som helst metervaretæppe til et tæppe i den helt perfekte størrelse. Disse
løsninger er gode til det skræddersyede behov, men ikke billige.
Et billigt alternativ hedder nålefilt. Nålefilt er et tyndt, men slidstærk tæppe, der ikke flosser i kanterne,
når det klippes til. Nålefilt blev oprindeligt brugt på institutioner og offentlige steder, hvor der var brug for
et slidstærkt tæppe, der ikke var dyrt at skifte. Nu kan det købes i alle tæppeforretninger og mange
byggemarkeder i farver som sort, beige, klar grøn eller rød. Kvadratmeterprisen er kun omkring 20 kr og
det købes i metermål med en bredde på 4 meter. Tæppet vejer meget lidt og kan foldes, så selv et stort
stykke kan transporteres hjem i en almindelig personbil eller en bus – men husk at folde det ud straks, du
kommer hjem, så der ikke kommer varige folder. Se et eksempel på et stort ovalt stuetæppe af nålefilt i
videoklippet her:
Se video
8. Billige malerier – lej eller få trykt på lærred
Mange ønsker malerier på væggen, der både skal være unikke og passe til indretningen. Køb af et
maleri hos en kunstner eller et galleri kan være en dyr fornøjelse. Et billigere alternativ kan findes i
bolighuse, hvor du finder et udvalg af masseproducerede malerier – men som navnet antyder, kan du
risikere at finde samme maleri hos naboen. Hos firmaer som Last Touch har du muligheden for at leje
unikke malerier i kortere eller længere tid. Dette giver dig muligheden for at udskifte malerier, når du har
lyst, uden at skulle punge en masse ud og finde plads i kælderen til de gamle malerier. På nettet og i
velassorterede kopicentre finder du også mange muligheder for at få trykt personlige ting på lærred, så
du får dit helt eget, unikke billede til væggen. Vælg f.eks. fotografier, børnenes tegninger eller få lavet en
collage af ting, du holder af. Trykkene findes i alle størrelser og kvaliteter og ønsker du dekoration på en
hel væg, kan du f.eks. dele fotografiet op i 4, 6 eller 8 felter, der hver trykkes på et lærred.
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9. Nye reoler? Brug de gamle
Du kan nemt friske eksisterende reoler/ bogkasser op ved at male dem – eksempelvis én farve udvendig
og en anden farve indvendig. Eller du kan tilføje en bagbeklædning i form af stof, tapet eller papir, som
du klipser, limer eller sætter fast med tegnestifter inden du hænger reolen op. Hvis du vælger mønstret
papir eller stof til bagbeklædning skal du beslutte dig for et farvetema og evt. en stil, som du ønsker for
alle reolerne, så der bliver en form for sammenhæng. Vælger du ensfarvede kan det være en fordel at
holde sig inden for samme farvekategori (f.eks. grøn/blå, eller rød/orange) medmindre du i øvrigt er
meget sikker i dit farvevalg i rummet som helhed. Se to videoklip her med eksempler på
bagbeklædninger i mønstret stof:
Se video 1
Se video 2
Vær ikke tilbageholdende med at forsøge dig frem med nye ideer i boligindretningen – så længe du er
bevidst om økonomien og om at det skal kunne udskiftes. Læs om flere boligtips hos www.lasttouch.dk
og søg inspiration på www.piasoegaard.dk.

