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Stol, ‘Bohodine’, h 42 x b 65 x d 70 cm, 2.209 kr., 
skammel, ‘Palma’, kan også bruges som sidebord, 
h 47 cm, 1.209 kr., spisebord, h 75 x l 250 x d 
100 cm, 7.879 kr., vase, h 29 cm, 659 kr., dug, 
140 x 260 cm, 1.579 kr., stribet pudebetræk, 
50 x 50 cm, 419 kr., alt fra Tine K Home.

Idé Understreg den sydlandske 
sommerstemning med flet, bambus 
og et oliventræ i en potte. 



2 Det blomstrede tapet fra 
Engelskatapetmagasinet.se 
giver badeværelset en helt 
 særlig stemning. 

3 Soveværelset er holdt i lyse 
toner med sengetæppe fra H&M 
Home, puder fra Tine K Home 
og Granit og en lille trætaburet 
fra Tine K Home. Det lyse look 
får modspil af de sorte væglam-
per fra La Lampe Gras. 

Hold dig til en lys, let farveskala for at få samme 
look som Lykke. Tilsæt sorte items som kontrast.

Farvetip

1

2

3

Da huset blev renoveret var det vigtigt for 
Lykke, at stilen blev bevaret. Derfor har 
parret valgt badfliser, som er næsten iden-
tiske med de oprindelige. Tæppe, vaske-
tøjskurv og spejl er fra House Doctor. 

1  Idé Understreg farve-
holdningen i et rum med en 
buket i samme nuancer.
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Køkkenreol, 
‘Indian Plate 
Rag’, h 78, 5 x b 
76 x d 23,5 cm, 
1.599 kr., Hay. 

Plakat, ‘O
ne Soul’, 50 x 70 cm

, 665 kr., 
Loulou A

venue v/The Poster C
lub. 

Skab, ‘Locker’, h 155 x b 103 x 
d 35 cm, 4.099 kr., HK Living.

Bordlampe, h 48 x 
dia 25 cm, 1.049 kr., 
Tine K Home. 

Stol, ‘Industriell’, h 82 
x b 40 x d 54 cm, 
695 kr., Ikea. 

Vase, ‘Rimini’, h 23 x dia  
22 cm, 949 kr., H. Skjalm P.

Pude, ‘Coria’, 30 
x 50 cm, 699 kr., 
Aytm. 

Kande, ‘Rustic’, h 26,5 x dia 
6 cm, 429 kr., House Doctor.

Spejl, dia 60 cm, 
950 kr., Hübsch. 

Sofabord, ‘Case’, h 
40 x l 40 x d 40 cm, 
1.299 kr., Normann 
Copenhagen. 

Vælg møbler med vintage-
feeling, stærke farver og 
industrielle elementer for 
at få samme stemning som 
Laura. Tilsæt gerne skæv 
keramik, grønne planter  
og patineret læder.

Ejendommen har tidligere huset et 
trykkeri, og Laura holder meget af det 
bølgede metalloft og stålbjælkerne  
fra dengang, da det er med til at give 
lejligheden et industrielt udtryk. 
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