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REDAKTÖR SANNA ROSSÄNG

Just nu får vi inte nog av rosa.  
Låt den ljuva färgen ta över 
sovrummet – helt och hållet!

Ljuvligt sidobord  
i pulverlackat stål 

passar perfekt  
även i det minsta 
rummet, design 

Kenyon Yeh,  
1 000 kr, Menu. 

Söta lampan  
Smultron förgyller, 
design Lisa  
Jonsson och Sarah 
Hasselqvist, 3 300 kr, 
Designtorget. 

ROSA MOLN

Puderrosa,  
senapsgult och en 

känsla av lyx.  
Nu inreder vi personligt 

och oväntat i våra 
sovrum och flirtar med  

inbjudande 
hotellatmosfär.

2017
 
      TREND  

SOVRUMS

Smutsrosa 
sammetsdröm ur 
Ellos kommande 
kollektion med 
vintageprodukter,  
1 499 kr, Ellos. 
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Sänggavel i rosa  
linne sätter tonen i sov- 

rummet, från 90–120 cm bred, 
från 6 950 kr, Mille Notti.
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KRISPIGT 
VITT
Trenden är tydlig och  
i sovrummet gör den vita färgen 
sig perfekt och bidrar  
med en känsla av lyxhotell.

2017
 
      TREND  

SOVRUMS

Låt sängen ta för sig!  
Säng Hotelroyal,  
design Terri Pecora,  
pris på förfrågan, Zanotta. 

Inget känns så 
lyxigt som att bädda 

med vitt sänglinne. 
Örngott och påslakan 

Paisley, 870 kr 
respektive 3 660 kr, 

Hästens.

Tuftad matta, perfekt 
att gå runt med barfota 
fötter på. Matta Ines  
är systermatta med  
den ikoniska ryamattan 
Moss, design Maja 
Johansson, här i färgen 
Ghost, 170x240 cm,  
ca 29 800 kr, Kasthall.

Skapa  
kontraster med skira  

material. Överkast i linne,  
260x260 cm, 1 499 kr, Granit. 

Stilfull  
bordslampa Mini 
crescent med 
detaljer i  
borstad mässing 
passar perfekt  
i sovrummet,  
6 590 kr, Lee 
Broom.

Sängbord  
Taschino, design 

Gabriele Rosa  
med praktisk 

förvaring,  
pris på förfrågan, 

Zanotta.

Nya, eleganta sideboardserien 
Two & four från den svenska designduon 

Note Design Studio är vacker i all  
sin enkelhet. Skåpet kommer i två olika 

storlekar och färger och har en ram  
av terrazzo. Här i vitt utförande med fyra 

skåp, ca 20 700 kr, Reform. 
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2017
 
      TREND  

SOVRUMS

Vårens samarbete mellan Dux och Claesson 
Koivisto Rune resulterade bland  

annat i den vackra sänggaveln Eden, från  
ca13 990 kr, Dux. 
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Sommarskönt sänglinne, 
399 kr, H&M Home.

Säng Channeled  
King Bed, pris på förfrågan,  
Ralph Lauren Home.

Fåtölj Queen, design 
Hans J Wegner, 

ca 54 000 kr, Erik 
Jørgensen.

Retrofin fåtölj Knox,  
1 499 kr, och kudde i mönstrade, 
gula toner, 149 kr,  
båda från Ellos Home.

Ikonisk hyllmodul Show från Montana  
finns i 42 olika färger och passar lika bra i sovrummet 
som i hallen eller i vardagsrummet, design Peter J 
Lassen, ca 3 560 kr, Montana.

SENAPS-  
GULT
Oväntat – och helt  
underbart! Nu får den gula  
färgen göra entré  
i våra sovrum.
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2017
 
      TREND  

SOVRUMS

Hästens klassiska blåruta har omtolkats 
av designduon Bernadotte & Kylberg och resulterade  
bland annat i det vackra mönstret Marwari, 
pris på förfrågan, Hästens. 

Sängbord Moon, design  
Claesson Koivisto Rune, 5 990 kr, Dux. 

Skapa en 
ombonad känsla 

med en vacker 
matta på golvet. 
Matta Diamant, 

90x60 cm,  
650 kr, Dixie.

Tidlöst överkast 
i matt bomullssammet, 
260x260 cm, finns  
i fler färger och i matchande 
kudde, 2 990 kr, Classic 
Collection.

Bädda med mönstrat 
påslakansset  
för att skapa 
dynamik, 1 599 kr, 
Gant.

Stickad kudde blir  
en vacker kontrast i ett  
i övrigt klassiskt sovrum,  
1 499 kr, Gant.

ELEGANT & 
KLASSISKT
Oväntat – och helt Tidlöst är  
ordet. I det klassiska och eleganta 
sovrummet inreder vi med  
raka linjer, toner i blått, rött och 
mörkbrunt och möbler som  
står sig över tid.


