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EFTER: Det store rum er opdelt i 

to med en delvist åben skillevæg. 

På den ene side er der et ryddeligt 

og luftigt soveværelse. Og på den 

anden side en rummelig garde-

robe med masser af opbevarings-

plads. Tapetet er fra Ferm Living. 

Domestic-skabene (bag ved 

sengen) og alle materialer er fra 

Silvan. Bordet er malet i en fl ot blå 
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Lækkert  
soveværelse 
med separat 
garderobe

Ved at opdele soveværelset med en delvist åben  skillevæg 
får du et smukt og ryddeligt soverum samt en lækker 

 garderobe med masser af opbevaringsplads.

I 
mange år har Rachel og hendes fa-
milie klaret sig fi nt i en lille lejlighed 
og med et karlekammerskab og et 
par knager til al deres tøj. Men efter 
de er blevet de lykkelige ejere af et 

rummeligt hus på landet, er situationen 
pludselig en anden. Faktisk er familiens 
nye soveværelse så stort, at det giver god 
mening at dele det op i to. Et smukt og 
ryddeligt soverum samt et såkaldt ’walk in 
closet’ – altså et separat garderobe- og 
opbevaringsrum med direkte indgang fra 
soveværelset og med masser af skabs-
plads.

Da soveværelset ligger på første sal, var 
en af udfordringerne de skrå vægge, der 
kan være svære at udnytte rent pladsmæs-
sigt. Her blev løsningen en række indbyg-
gede skabe i MDF. På den anden side af 
’gangen’ i garderoberummet valgte Rachel 
og hendes mand en rummelig skydedørs-
garderobe fra Silvans Domestic-system, 

der fungerer som en naturlig rumdeler. 
Opbygningen med skydelåger på skinner 
gør, at der bliver mere plads i det relativt 
smalle garderoberum. Samtidig er skabet 
både højt, rummeligt og nemt at tilpasse 
til præcis de mål, der er brug for. Også 
indvendigt er systemet meget fl eksibelt og 
nemt at sammensætte, så hylder, knager 
og kasser kan tilpasses perfekt både til 
lange bøjleting som kjoler og frakker, til 
kortere ting som jakker og skjorter og til 
hylder med kasser til småting, strømper og 
undertøj.

For at give form og karakter til det store 
lyse rum er alle de store fl ader som vægge, 
seng, radiatorskjulere og skydedørslåger 
holdt i hvid, mens de lave, indbyggede 
skabe, træværk og tekstiler alle er holdt i 
varme, gråbrune nuancer. Små farvedryp 
af lyseblå og orange bidrager med liv og 
personlighed til indretningen og binder de 
to rum visuelt sammen.

FØR: Soveværelset bliver opdelt i to 

med en skillevæg, der af hensyn til 

akustikken er opbygget af en isoleret 

kerne beklædt med gips. 

Interiør & Camera By Henriksen 
Alle materialer er fra Silvan

Trin for trin
på de næste sider
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Væglamperne falder med deres enkle 
form og neutrale hvide farve fi nt ind i 
bagvæggen og giver et godt læselys. 
Arki, sengelampe, Silvan, 499,95 kr.

Skydedørssystemet Domestic fra 
Silvan optimerer pladsen og kan fås 
i fl ere mål og farver. Skammel (købt i 
sort og malet), 249 kr. Maling, Grågrøn 
B 20, Dyrup.

Skjulerne er bygget i MDF-plader 
udskåret med store ventilations-
huller, der sikrer, at varmen kom-
mer ordentligt ud i rummet.

RACHELS SOVEVÆRELSE
Rachels drøm om et smukt og 
uforstyrret soverum med sepa-
rat garderobe gik i opfyldelse. 
Ikke ved hjælp af ønsketænk-
ning, men fordi hun tegnede 
og opbyggede rummet selv. 
Med god hjælp fra sin mand.

De håndbyggede radiatorskjulere 
opgraderer rummet fra gennem-

snitlig pænt til topgennemført. 

RADIATORSKJULERE
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SKRÆDDERSYET SENG 
MED HØJ GAVL

Det er forholdsvis enkelt selv at 
bygge en seng, i hvert fald hvis 
du som her har en god boks-
madras at bygge skelettet op 

omkring. Resultatet bliver ofte 
mere lækkert end en færdig-

købt model, fordi du får noget, 
der er skræddersyet til rummet 
– både med hensyn til stil og 

mål. Her er sengen bygget i en 
kombination af MDF-plader og 

køkkenbordplader i limtræ.

1. Skær gulv og sider ud, så de passer med 
madrassen. Hovedgærdet er lavet af en 19 mm 
MDF-plade. Bredden skal være madrasbredde + 
tykkelsen på siderne + ca. 5 mm.

2. Fodenden og 
siderne, som er dem, 
man ser mest, er 
savet ud af en lækker 
køkkenbordplade i 
limtræ. Bredden skal 
være madrasbredde + 
tykkelsen på siderne 

på siderne skal være 
den samme som ma-

For at gøre udtrykket 
lettere kan du som 
her save ud til ben. 
Hvis du lader gavlen 
gå helt ned til gulvet, 
bliver udtrykket lidt 
mere massivt. Til gen-
gæld kan du få noget 
skjult opbevarings-
plads under sengen.

3. Rund sengegærdet af med en overfræser. Det giver sen-
gen en blød og lækker fi nish.

4. Find ud af, hvilken højde du ønsker, sengen skal have, og 
saml sengen med lim og lange skruer.

5. Lav til sidst bunden, der her består af en ramme af indvendige lister, der 
giver boksmadrassen noget at hvile på. Konstruktionen kan evt. afstives med 
vinkelbeslag i de indvendige hjørner.
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SKRÆDDERSYET SENG

Sov fl ot
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4. Sæt alle skabene på plads under skråvæggene og marker, hvor der skal laves 
inddækning mellem hvert skab.

3. Når soklen er sat fast, skæres der ud til skabene, som samles 
med lim og skruer.

2. Byg først soklen. Vær 
omhyggelig med at få 
den i vater, da det er 
meget besværligt at rette 
op på hvert enkelt skab 
senere. Da afstanden 
mellem spærene under 
de skrå vægge er forskel-
lige, skal hvert skab laves 
efter mål. Det er vigtigt, 
at de forskellige rum får 
den helt rigtige stør-
relse, så kasser, ringbind, 
skistøvler osv. kan være 
der uden spildplads. Når 
du skal skære ud, måles 
dybde, højde, bredde 
samt skråvinkel. Da tag-
hældningen er 45 grader, 
bliver skabenes bagside i 
samme vinkel.

De indbyggede skabe under den skrå væg gør, at pladsen udnyttes optimalt, og for at give skabene et lettere 
udtryk er de bygget op på en sokkel, der er trukket lidt ind. Hver hylde er nøje tilpasset i størrelsen, så de pas-
ser til fx kasser, ringbind, skistøvler og kuff erter. Skabene er malet i Grå Ral L 34 og grebene i Limegrøn G 16, 
Blå B17, Lyseblå B 20, alle fra Dyrup. Umalede greb, Silvan, 13,95 kr. pr. stk. Kurve i gummi, Silvan, 360 kr. 

1. Der er masser af plads under de skrå vægge, men da må-
lene er skæve, kan man ikke købe sig til en standardløsning.

SKABE UNDER 
SKRÅVÆGGEN

Indbyggede skabe gør det mu-
ligt at udnytte den gode plads 
under skråvæggene. Da man 
ofte har en masse skæve mål 
på netop denne plads, fi ndes 
der ingen færdige ’købeløs-

ninger’. Så er det godt, at man 
selv kan svinge en sav og en 

hammer.

2. 
omhyggelig med at få 
den i vater, da det er 
meget besværligt at rette 
op på hvert enkelt skab 
senere. Da afstanden 
mellem spærene under 
de skrå vægge er forskel-
lige, skal hvert skab laves 
efter mål. Det er vigtigt, 
at de forskellige rum får 
den helt rigtige stør-
relse, så kasser, ringbind, 
skistøvler osv. kan være 
der uden spildplads. Når 
du skal skære ud, måles 
dybde, højde, bredde 
samt skråvinkel. Da tag-
hældningen er 45 grader, 
bliver skabenes bagside i 
samme vinkel.
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Walk-in garderobe.

(Alle priser er afrundede cirkapriser.)
6. Nu er skabe, hylder og inddækning på plads. Herefter kan du tage mål 
til låger, der skæres til i MDF, så de passer til hvert enkelt skab. Til sidst 
monteres lågerne med hængsler, og så er det bare at grunde, slibe og 
male.

5. Lav en inddækning af MDF-plader, som limes og stiftes foroven på 
skabene, således at de dækker mellemrummene på skabene.

Som en ekstra lille finesse er det indvendige af skabene samt opbevarings-
kasserne malet i farver, der matcher det udvendige interiør. Kasse, 79,95 kr. 
Orange tavlelak (B11) samt blå (NCS S 3020) fra Dyrup.

De enkle trægreb i blå og orange 
farver er sammen med de andre 

småting med til at binde de to rum 
visuelt sammen. Umalede greb i 

træ, Silvan, 12,95 kr. pr. stk. Blå B17, 
Lyseblå B 20, Limegrøn G 16, Grå 

Ral L 34, alle fra Dyrup. 

Regnskab
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