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INREDNING   Just nu!

x trädoft

Tall, ek och björk.
Nu ska träets ådringar synas.

Inred med skogens eget material.

TRäToNER. Lugna sinnena  
med naturliga dofter av 
 välluktande träd i olika 
former.

Av: Agneta Elmegård

TRäsmak. Handgjorda 
 saltkar av olivträd för fling
saltet, designat av Andrea 
Brugi/Samina Langholz, 500 kr
/8st, Slowfashionhouse.com.

ValNöTsskål. Laserskurna skålar från 
Afrika av valnötsträ från certifierade 
 skogar, 795 kr, Afrikanow.se

BlaDsIlVER. 
Sveriges riksträd,  
ornäsbjörken, har lånat 
ut sina unika löv till det 
här silversmycket, design  
Berndt E Karlsson, 695 kr, 
Ornässmycket.

BaDkaR. Skånske träkonst
nären Anders Öhlunds upp
märksammade trämöbler är 
alldeles unika i sitt formspråk 
och görs på beställning. Pris 
på förfrågan, Olunds.com.

GRENklyka. 
Spenslig 
ljusstake av 
mangoträd 
från danska 
Madam Stoltz, 
299 kr.

sTammIsBoRD. Finska 
designern Tapio Anttila 
gör rustika möbler av trä, 
från 12 000 kr beroende 
på träslag.

Stickigt? 
mahoGNymaNIa. 
Franska designerhuset 
Célines vårkollektion 
2012 går i trädets 
tecken.
 Foto: FRANCOIS GUILLOT /AFP

Ett, två, trä!

Gå på plaNkaN. Av drivved 
som flutit upp på de svenska 
kusterna gör designern Monica 
Liljeros personliga möbler, från 
15 000 kr, Monicadesign.se.
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Soffmys  
i björk- 
skogen

!
?
Vilken färg ska jag  
välja på markiserna?

Fråga ISaBELLE om inredning

Hej Isabelle! Vi bor i ett gult tegelhus från 
40-talet. Jag funderar på om vi ska skaffa 
 markiser, både för att få lite solskydd men 
också för att jag tycker att det skulle kunna ge 
huset ett litet lyft. Vad kan du rekommendera? 
Vilken färg ska vi välja? 

 Marianne

Isabelle McAllister, Härligt hemmas inredare.

VILL du ockSå ha InrEdnIngS hjäLp?  
Skriv till Härligt hemmas egen inredare:  
fragaisabelle@aftonbladet.se

Hej Marianne!  Jag tror definitivt att huset  
skulle kunna få ett lyft med markiser  men 
det är ju också en ganska stor investering.  
Man räknar med att markiser har en 
livslängd på cirka 15–30 år och stänger 
ute cirka 80–85 procent av värmen som 
annars skulle stråla in genom fönstret. 
Manuella  markiser kräver ett större ingrepp  
på huset eftersom man måste borra igenom  
väggen  så att man kan manövrera markisen.  
Vid ett tegelhus är det ett större  ingrepp än 
på ett trähus. 

Väljer man en elektrisk driven markis är  
det motorn som kostar lite mer, men den 
är mer effektiv eftersom den går upp och 
ner automatisk när den behövs. Numera 
görs flertalet tyger i nanoteknik som inne-
bär att tyget är otroligt tätt vävt, tåligt och 
i stort sett självrengörande. Dra bara ut 
markiserna när det regnar så tvättas de. 
Vad det gäller färg så måste ditt eget tycke 
och smak spela in, men även färg på taket 
och fönstrets foder. Tänk också på att de 
även kommer synas inifrån. 

För en gul fasad skulle det nog vara fint 
med grå eller röda markiser men jag gillar  
även de nya tygerna som är enfärgade och  
har till exempel en röd rand som går igenom  
tyget. De flesta markisleverantörer gör 
gratis hembesök. Tänk på att markisen 
ska vara minst 20 centimeter bredare än 
fönstret lite beroende på vilken markis 
man väljer. 

Moogio.se är ett bra ställe för markiser!
MELLan. Doftljus av 
palmolja och sandelträ, 
380 kr, Zaharamirage.se.

LYX. ”Artisan”, 
John Varvatos 
senaste herrpar-
fym i flacon av 
flätat trä och 
med tränoterna 
kephalis och 
georgywood, 
645 kr/75 ml.

BudgEt. Doftlera från 
Mohdoh indränkt med es-
sentiella oljor av rosen- och 
apelsinträd, 120 kr, i hälso-
kostaffärer.

högt I tak? Dämpa ljudet i ditt hem med fina 
ljudabsorbenter med illustrationer av björkträd 
120x120 cm. Från Martha Mildred, 4 800 kr, 
Zilenzio.

jEnga. Trälampa designad av Tapio Anttila ur 
kollektionen Woodism, 2 600 kr, Huippu.fi.

trärök. Ekologisk myggspiral 
med eteriska oljor från cederträ 
och geranium, 198 kr/10st, 
Maroma.com.

trädgårdSMöBEL. 
”Eco Chair” heter den här 
 stiliga slolen tillverkad av 
Eco Furn. Finns i fem 
nordiska träslag och 
binds ihop med 
 hamparep.  Priser 
från 1 290 kr. 
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