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Så får du snabbt och enkelt

HÖSTFINT
HEMMA

Svart och vitt är
alltid rätt och blir
aldrig omodernt.
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Ibland räcker det
med en turkos
bordslampa för att
få mer färg hemma.
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Sovrummet blir varmt och ombonat med
hjälp av ett snyggt överkast i sidensammet.
På sängen har Marie strött gula rosenblad.
På väggen en heltäckningsmatta.

Vit soffa som bas

Med van hand arrangerar inredaren Marie
Brauner kuddarna i soffan. Sedan ordnar
hon snabbt ett litet stilleben på soffbordet.
– Svårare behöver det inte vara att ändra om hemma, säger hon glatt.
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Överallt hemma hos Marie Brauner märks det att hon är
inredare och driver inredningsbutik. Hon bor i en fyrkantig
låda tillsammans med maken och hunden Doris. Utifrån
ser radhuset i vitt fasadtegel ut som vilket lite trist 60-talshus som helst. Men när man kliver över tröskeln kommer
man in i ett gigantiskt sällskapsutrymme med hall, kök och
vardagsrum i en enda stor öppen planlösning. Och det är
allt annat än trist. Här har väggarna konsekvent rivits ner
och åkt i containern.
– Många tror att jag som inredare ska bo i ett stort nybyggt hus, säger hon. Men jag har alltid drömt om en 60talslåda.
Möblerna i huset kommer från egna inredningsbutiken
Studio21.
– Jag är så trött på moderna klassiker som Myran och
Sjuan. Det finns så himla mycket andra snygga och roliga
möbler. Jag köper bara in möbler jag själv gillar.

Mitt i vardagsrummet står en enkel, modern soffa i vitt
läder. Eller egentligen är det tyg som behandlats så det
ser ut som skinn.
Med den som bas ändrar Marie enkelt om hemma
med hjälp av kuddar, olika mattor, lampor, ljus och andra
små accessoarer.
– Att byta ut textilier är det enklaste och billigaste
sättet att förändra hemma, säger hon. Mattor är vi lite
dåliga på, tycker jag. De ger mycket värme och är ljuddämpande, dessutom blir det mer ombonat och mysigt
hemma.
Matta på väggen

Marie har heltäckningsmatta i sovrummet. Men inte på
golvet, utan på väggen.
– Min man brukar gilla mina idéer, men jag fick kämpa
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hårt innan han gick med på att ha en matta på väggen.
Nu tycker han att det blev jättebra.
Till de övriga väggarna har Marie valt en väldigt
snygg tapet med skinnkänsla i olika grå toner.
– Jag är trött på vita väggar och tycker att tapeter är
trevligare än målat, säger hon.
Enligt Marie är minimalismen ute.
– Nu ska vi visa vilka vi är med hjälp av våra personliga saker som böcker och resminnen. Det är viktigt att
hemmet blir just personligt. Hemmet ska vara en retreat
i dessa orostider, vi ska trivas. Vi har alla Ikea-saker hemma, men vi ska blanda upp dem med lite udda saker som
vi kanske hittat på loppis eller ärvt. Det viktiga är att vi
bara behåller det vi gillar. Om vi sedan köper en designlampa och en designfåtölj blir mixen perfekt. Hemmet
ska vara vårt andningshål.

