
Bord, väggar och möbler i trä med robust och opolerad yta är fortfarande helt rätt i inred-
ningsvärlden. Kombinera med läder, mocka, stickade detaljer och fårskinnsplädar. Just 
stickat har under senaste året fått en renässans och nu märks det även i hemmen. Höstens 
hetaste kuddfodral, plädar och lampskärmar stickar du själv! 

Det får gärna vara neutrala färgskalor med harmoni och soffor i bruna 
och grå toner. Läder, trä, porslin och metall där man har lyft fram de 
egna färgerna kommer allt mer. Samtidigt syns en mer industriell 
och konstnärlig framtoning på anti slit och släng-temat – en slags 
förnyad minimalism med grafiska mönster, spartansk lyxkänsla, 
metalleffekter, ergonomiska former, reliefer och stora mattor. 

Även en 70-talstrend pyr i bakgrunden med rustika och 
tjocka slagbord, solitärer, mycket mönster och färger som 
brunt, orange och grönt - det är dags att modernisera 
vintagehemmen. Vill du haka på de trendiga inredarna 
fyndar du på mormors vind och adderar sedan med dyra 
designmöbler. Även bokhyllor kommer stort och bib-
liotek har blivit inredning. Bygg gärna in bokhyllorna i 
väggen och fyll på med vackra böcker. I samma längtan 
efter tidslöshet kommer även influenser av tweed, eng-
elsk herrgård, en touch av jakt samt mattor och plädar i 
patchwork.

Liksom tidigare är tanken att man ska bygga in en känsla 
i ett rum. Det ska vara bekvämt och funktionellt med gott 
om utrymme för sociala möten. Bygg din egen soffa och 
satsa på ett rejält matsalsbord. I sovrummet är det vila och 
rekreation som gäller, skapa din egen oas och snåla inte på säng-
kvaliteten – meningen är att du ska vakna utvilad på morgonen. Ett 
rejält och fluffigt duntäcke, ett par sköna innetofflor, vackra detaljer 
och lampor med behagligt sken samt en pläd i mocka, ull eller mohair är 
några av attributen.

Från årets Formexmässa. 
Disken, bordet, pallen, 
bordet, timmerväggen 
och sängen är tillverkad 
av Lövsjö Loghouse. 
Tapetväggen kommer från 
www.ifmywallscouldtalk.se 
och mockan samt lampan 
över bordet från Jimmy 
Schönning Hem.

Inspiration från Boråstapeter

               Färgstarkt
             Beckers Färg

    Kuddar, gardintyg
och garn från Quintex.

Naturtema och gammaldags 
patina i höstens inredning

Nya Färgstarkt – med fokus på dova pasteller. Mycket färg behöver inte betyda knallfärger. Det går att använda färg men samtidigt ha kvar en mild, 
harmonisk och ombonad känsla och det är detta som höstens kulörer från Beckers tar fasta på. Smutsig rosa, varmt lila, svärtad turkos och en bland-
ning av jordnära toner är bara några av nyanserna att inspireras av i Beckers nya katalog Färgstarkt. För att få harmoni och härlig känsla är det viktigt 
att kulörerna i rum bredvid varandra harmonierar och kompletterar varandra, förklarar Karolina Östlind, Trade Marketing ansvarig på Beckers. 

A little peace of Soul. I Boråstapeters senaste kollektion Soul möts svensk och asiatisk 
design. Det österländska lugnet, i kombination med den nordiska stillheten, ger tape-
terna en känsla av harmoni. Soul består av 32 tapeter, två Metallic, två Sand samt en 
Plain. Provtapetsera på www.borastapeter.se.
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Happy Homes trendspanar med Jon Eliason Badrumsnytt från Svedbergs

Drömmer du om ett nytt badrum? Hämta inspiration från Årets Badrumsbok från Svedbergs. 
Största nyheten är formstarka möbelserien Style. Annat är uppdateringar av populära möbelserier, nya smarta wc-stolar 
och handdukstorkar för det moderna badrummet. Nordens största leverantör av badrum delar med sig av hundra 
inspirerande sidor med inredning för badrummet i årets katalog. Största nyheten är badrumsmöbeln Style. Designen 
särskiljer sig från allt annat på marknaden. Trots sin starka karaktär passar Style många smakriktingar – från de som 
önskar retrokänsla till alla som vill ha ett spännande modernt uttryck. Och precis som med alla Svedbergs möbler kom-
mer allt färdigmonterat.
Svedbergs har också uppdaterat och utvecklat de populära möbelserierna Classic, Indigo, Bianca och Easy. Minimalis-
tiska Indigo fi nns i de nya färgerna vit ask och grå bets och till kompakta Easy introducerar man en annorlunda lösning; 
tvättställ och skåp formgivna för att hörnplaceras. Elle Decoration-belönade Bianca har också förändrats avseende både 
form och smartare funktionalitet. Nytt för i år är också två WC-modeller. De är designade med hel tank som ger jämna 
linjer och färre skarvar som kan samla smuts. Vidare har de invändig plasttank som förhindrar kondens på utsidan samt 
är Easy Clean-behandlade, vilket 
gör att smuts har svårt att fastna.

En tydlig trend är att många 
vill bromsa tempot en aning. 
Man söker efter lugnet – in-
omhus, tillsammans med fa-
miljen och i naturen. Matlag-
ningstrenden består, så idag 
umgås vi mer i köket än i var-
dagsrummet. 
– Världsläget med darrig eko-

nomi och vår oro för klimatet 
gör att vi behåller det gamla 
i större utsträckning och läg-
ger istället till något nytt, re-
noverar, förvaltar och vårdar 
det man redan har, säger Jon 
Eliason.
– De modiga vågar blanda 
olika tapeter till och med på 

en och samma vägg. Man lå-
ter då en och samma färgskala 
bli rådande men har istället 
en massa olika mönsterbilder, 
fortsätter Jon. Överhuvudta-
get är mixandet en stark trend. 
Vi vågar blanda gammalt och 
nytt, olika stilar och mönster, 
loppisfynd med modernt.
– Tänk ’mix and match’. I 
större utsträckning blandar 
vi gammalt och nytt och det 
bidrar till att varje hem blir 
unikt och visar mer vem som 
bor där, menar Jon.  

Happy Homes har tillsammans med inredaren 
och produktdesignern Jon Eliason rett ut vilka 
inredningstrender som gäller 2011-2012. Och 
resultaten är spännande! 

Några tydliga trender 2011-2012
• Retro är inne.
• Miljöhänsyn och nära naturen är alltid inne.
• Behåll grundfärgen men mixa olika tapetmönster.
• ”Blommiga och organiska tapetmönster dominerar. Mycket rött.  
    50-talet inspirerar, med inslag av 60- och 80-tal”, enligt Eco-Boråstapeters 
    chefsdesigner Björn Nilsson.
• Basfärgerna är mättade och mörka, nedtonade och dimmiga pasteller,
    t ex blågrå, gröngrå och brungrå.
• Golvets träslag ska synas.
• Måla inte över gamla golv. Betsa eller lasera. 
• Kakelplattorna ska gärna vara stora.
• Den svartvita trenden i badrummet håller i sig, men komplettera gärna   
    med vågade och personliga accentfärger i mosaiken.

Ikoniska objekt och industrialism
Bsweden presenterade ikoniska objekt, nytt material och 
orientalisk industrialism på mässan Northern Light Fair.

Marit Stigsdotter och Staffan Lind har arbetat med tunna blad i formpres-
sat och laminerat trä, ett nytt material för Bsweden. Resultatet blev Leaf, 
en pendel med fyra blad som svävar i rummet och som präglas av enkelhet 
och lätthet. Ett mjukt ljusgenomsläpp vid slitsarna ger karaktär och un-
derstryker lättheten. I bladens kant syns träet och bildar en inramning av 
lampan.
Bordlampan Tray, ritad av Jonas Wagell, är en kombination av två iko-
niska objekt; en metallbricka och en globlampa. Kombinationen skapar 
två funktioner; den munblåsta opalvita glasgloben ger ett stämningsfullt, 
dimbart ljus och brickan är en utmärkt förvaring för smycken och person-
liga föremål.
En vacker klövermönstrad plåt som vi ser runt omkring oss i vardagliga 
detaljer används i pendeln Mary-Ann av Louise Hederström. Mötet mellan 
det industriella och orientaliska träder fram och påminner om en lykta som 
sprider värme i rummet. Malin Skölds Siluett är en lek med illusionsbe-
greppet där den grafiska lampikonen blivit tredimensionell. Familjen har 
nu utökats till fyra storlekar och sexton kulörer.

Romantiskt, retro eller grafiskt. 
Gardintyger med blommor, blad och naturmotiv känns helt rätt. 
Byt gärna ut panelerna mot böljande öljett- eller veckbandsläng-
der. Mycket tyg ger en ombonad känsla som är helt rätt i höst. 
Matcha med massor av kuddar och en skön pläd.

(Gardin från Quintex, Åseda)

Naturlig trend. Erik Hjärt-
fors på Lövsjö Loghouse 
tillverkar möbler enligt 
gammaldags hantverkstra-
dition. Virke hämtas från 
den egna skogen eller köps 
från någon av grannfastig-
heterna. Samtliga möbler 
är handyxade för att få en 
robust och äkta känsla. 
”Bondebordet” är tillver-
kat tillsammans med Linda 
Lindorff (programledare för 
Bonde söker fru) som desig-
nat bordet.

Direkt från
skog och natur
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