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Inredningstips från
ett riktigt proffs
Design och inredning, det har
alltid varit en viktig del i Marie
Brauners liv, faktiskt ända sedan
barnsben. I dag arbetar hon som
inredare med uppdrag för såväl
företag som privatpersoner. Marie
brinner för det som är vackert,
gärna lite roligt eller kaxigt, men
samtidigt finns höga krav på
funktion och trivsel.
– Jag ser det som ett stort ansvar, menar
Marie Brauner. Mitt uppdrag är att skapa
miljöer som man känner sig hemma i, och
som också ska fungera. För många företag
är det dessutom ett led i deras varumärkesarbete, en bild av vad de vill utstråla.
Enligt Marie är svenskarna generellt
försiktiga när det gäller inredning. Men
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även när det gäller att anlita inredare,
något som hon tycker är synd eftersom här
finns en kunskap som gör att beställaren
ofta sparar både tid och pengar.
– Rent allmänt skulle jag vilja säga, våga
prova. Inredning är en stor del av våra liv, men
samtidigt är det inte blodigt allvar. Allt blir så
mycket roligare med lite mer form och färg.

Vad ska man tänka på när
man påbörjar ett inredningsprojekt? Marie Brauner delar
med sig av några smarta tips:
Även om du endast inreder ett rum,
tänk på helheten. Din lägenhet eller
ditt hus ska gärna ha en ”röd tråd”,
till exempel en färg, som binder
samman inredningen och som ger
en genomtänkt känsla. Att göra en
moodboard i planeringsstadiet är
alltid en bra idé.
Håll basen neutral i en lugn kulör.
Därefter adderar man mer färg. Om
du har en fondvägg måste rummet
balanseras med något som fångar
ögat på väggen mitt emot, till exempel ett skåp eller en större tavla,
annars ”kantrar” rummet.
Välj helst samma golv genomgående
för en ökad harmoni.
Bra belysning är avgörande för
känsla och funktion. Ett rum ska ha
flera belysningspunkter på olika platser och höjder, gärna med dimmer.
Satsa på tyger och mattor, ett hem
utan textilier är kallt och de fungerar
även ljuddämpande. Sätt gardinstänger högt och brett. Tänk också
på att kuddar gärna får ha olika
struktur och material, det blir mycket
mer levande och intressant så.
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