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GØR-DET-SELV
FRA STUE

TIL KONTOR
Rachel og Leif ønskede sig et praktisk arbejds- og opholdværelse 
og valgte at inddrage den ene af husets to stuer og indrette den 

som et smukt, enkelt og  hyggeligt kontor med masser af god 
 opbevaringsplads.

Interiør & Camera By Henriksen 
Alle materialer er fra Silvan

R
achel og Leif er begge lærere og sidder en del 
hjemme og forbereder undervisningen. Derudover 
ønskede Rachel sig et sted i huset, hvor der var plads 
til at male og arbejde kreativt. Løsningen blev at ind-
drage den ene af de to stuer en suite til arbejdsvæ-

relse med to franske døre som en let og åben adskillelse fra stuen.
For at holde rummet så ryddeligt som muligt og samtidig få 

noget mere opbevaringsplads, opsætter de en skabsvæg langs 

– og er monteret på væggen med fri gulvplads, er udtrykket mere 
som en dekorativ skænk end en egentlig opbevaringsvæg. For-
nemmelsen af skænk bliver yderligere understreget af de mørke 
egetræslåger, der giver en flot kontrast til de hvide vægge og 
lyse gulve, og samtidig giver det mørke mere varme og karakter 
til rummet. En væg med billeder i samme mørke nuancer samler 
væggen og giver et smukt og hyggeligt kig inde fra stuen. 

Til arbejdsbordet vælger Rachel en kraftig plade i egetræ i en 
dybde, der gør, at der kan arbejdes fra begge sider. Bukkene bliver 
malet sorte, og det grafiske udtryk understreges af en enkel, men 
markant bordkant i en dyb og varm svenskrød.

I den anden side af arbejdsværelset kommer der en praktisk 
indbygget bænk, hvor der er plads til, at børnene kan lege, læse 
og hygge. Trækasserne, der er nemme at hive ud og ind fra de 
åbne hylder, rummer bl.a. børnenes tegnesager og legetøj. En 
stor opslagstavle giver masser af plads til en skiftende samling 
af glade børnetegninger og inspiration til Rachels malerier, og 
en lang hylde, der løber i hele rummets bredde, samler væggen 
og giver et sted til opstillinger af fx smukt porcelæn, dekorative 
garntrisser og bøger.

Resultatet er et praktisk, hyggeligt og personligt arbejds- og 
opholdsrum, hvor der er plads til alle, og hvor man har lyst til at 
være. Som en ekstra bonus er hele rummet indrettet for for-

hvordan.

Skænk:
Overskabe med Miami-låger fra Domestic, sort eg

Opslagstavle:

Skrivebord:

Hylde:

Bænk:

Diverse:

Det har det kostet:

Trin-for-trin
på de næste sider
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For at holde gulvpladsen fri og bevare det 
luftige udtryk er skabene ophængt ca. 25 
cm over gulvhøjde. En plade i sortlakeret 
egetræ samler de løse elementer til ét 
sammenhængende møbel. Dominic-
køkkenoverskabe med Miami-låger i sort 
eg. I alt 7 skabe, 3.093 kr. Bordplade i 
egetræ, 1.000 kr.

Mellem bænken og den høje hylde, der 
begge løber i hele væggens længde, har 
Rachel plads til alle sine malerier og en stor 
opslagstavle til inspiration og børnenes 
tegninger.

For at holde gulvpladsen fri og bevare det 
luftige udtryk er skabene ophængt ca. 25 
cm over gulvhøjde. En plade i sortlakeret 
egetræ samler de løse elementer til ét 
sammenhængende møbel. Dominic-
køkkenoverskabe med Miami-låger i sort 
eg. I alt 7 skabe, 3.093 kr. Bordplade i 
egetræ, 1.000 kr.

Den svenskrøde, håndmalede stribe 

på bordpladens kant giver sammen 

med de sorte bukke og de smalle, 

mørke skabe en fl ot grafi sk eff ekt. 

Blyantsholderen er en strikket cylin-

der, der i al sin enkelthed er trukket 

uden på et syltetøjsglas.
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INDBYGGET BÆNK MED GOD 
 OPBEVARINGSPLADS

Den store opslagstavle i blød masonit 
er betrukket med gråt stof og hviler på 
bænken, som går fra den ene ende af 
rummet til den anden. Det giver plads til, at 
børnene kan sidde og lege, og til en masse 
kasser til opbevaring. Et par gamle kasser 
har fået selskab af nye kasser fra Silvan – 
her malet med Dyrup-farveprøver i turkis 

1 | Bestem dybde og bredde, så bænken 
kommer til at passe til rummet. Højden på 

Her skæres de vandrette lister, som hylden 
og sædet skal skrues fast på, i smil.

2 | Saml benene og de vandrette lister 
med skruer, så du har en ramme at placere 
bænken på. Sørg for, at listerne er lige 
lange og passer præcis, inden de skrues 
fast. Det giver en pænere fi nish. Hvis bæn-
ken (som her) er lang, skal sædet støttes i 
midten med et par ekstra ben. 

3 | Skru listerne fast i sædet nedefra. Her 
ses bænken nedefra, efter at sædet er 
monteret på benene. Med denne kon-
struktion behøver bænken ikke at blive 
monteret med støtteliste på væggen, men 
kan fl yttes, hvis der bliver behov for det.

4 | For at give et lettere udtryk og for at 
adskille sæde og hylde er hylden ikke mas-
siv, men bare lagt af lister med mellemrum.

5 | Husk at male med grundmaling, før 
du maler med den ’rigtige’ maling. Det 
gør arbejdet hurtigere og giver et pænere 
resultat.

Gør-det-selv
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