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En variant av färgsättning
är att utgå från en dominant
färg på väggen och välja
möbler, gardiner och mattor
som inordnar sig i färgvalet.
Ett annat sätt är att ha en ljus
grund, och skapa färgklickar
med hjälp av en färgglad
soffa, en udda lampa, ett
vackert konstföremål och
fräcka gardiner.
– I båda fallen handlar det
om att balansera rummet
med färg och material, och
att anpassa inredning och
färgsättning efter den aktivitet man vill ha i respektive
rum. Om allt är vitt blir det
ensidigt, och om allt är färgrikt blir det rörigt.
Man kan också färgsätta
med hjälp av komplementfärger. Komplementfärgen är den
färg som befinner sig på den
motsatta sidan i färgcirkeln.
För gult blir det en blåviolett
färg, grönt kompletteras av
rött. Det är ett enkelt sätt att
skapa balans i färgvalet.

Ta med materiallistan här
intill när du åker till byggvaruhuset. Kolla på plats att du
får ut alla listlängder utan
alltför mycket spill. Undersök
virket så att det är rakt och
sprickfritt.
Räven
från
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”Förr sade man allrum i stället för
vardagsrum. Det säger något om
hur rummets betydelse förändrats.
Ett allrum är ett rum för alla möjliga typer av aktiviteter. Dagens
vardagsrum är mer av ett passivrum, där vi möblerar efter tv:n.”

Karl Ryberg föreslår att man
möblerar och färgsätter vardagsrummet för att uppmuntra till
samvaro. ”Grönt är en färg som
gör oss spontana, och det är
också naturens färg, som gör
oss glada och lugna.”
”Man kan leka med ljussättning-

en och lyfta fram rummets olika
delar och funktioner med hjälp
av ställbara spotlights. I vardagsrummet bör man ha punktbelysning för att skapa en mysig och
hemtrevlig känsla. Tapeter kan
också förstärka den mjuka känslan i rummet.”
>

LzL
BSCFUTSVN
TPWSVN

:;J<?DDI;JJ7DJ7B teorier om
hur färger kan få oss lugna,
upprymda eller glada. Rött
är kärlekens färg och räknas
tillsammans med gult och
orange som signalfärger som
gör oss aktiva, medan grönt
är kopplat till naturen och
anses ha en lugnande effekt.
Ett rött rum upplevs varmare
än ett rum i blåskalor.
– När jag skulle måla om
mitt arbetsrum valde jag en
stark citrusfärgad nyans. Det
ger mig en bra arbetsenergi,
säger Bengt Ahlin.
– Hur färg kan påverka
oss är intressant – vad är
det som lugnar och
stressar mig i färgerna? Mitt svar är
att det dels är mitt
förhållande till färg,
dels färgens egen
inneboende kraft. 

Genombrutna skärmväggar har tusenåriga
traditioner som avskiljare mellan olika
rumsfunktioner bland annat i katolska
kyrkor och i Asien där hela skärmar ofta
har utsökta bilder i lackarbeten. I vår
tid används vik- och flyttbara skärmväggar, med bullerdämpande material, inom kontor och industri samt i butiker. Vår
skärmvägg, som är vikbar i tre delar, passar bra i hemmiljö för att skärma av för en
arbetsplats, läshörna eller en gästsäng.
Vi bygger den av halvfabrikat. Skivan av genombrutet träribbverk finns avsett som
elementskydd att köpa på byggvaruhus. Det finns också andra alternativ med till
exempel utstansade hålmönster på boardskivor (masonite). Vår ribbverksskiva sätts
i ramar med ett invändigt spår. Spåret är helt enkelt en spontad bräda som klyvsågas
till rätt bredd med ena sidans spontspår kvar.
Vår skärm målade vi i en klar kinaröd nyans, som blev en fin kontrast till murgrönan.
(. 
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– När jag inreder hos en
familj handlar det om att se
helheten och kombinationen.
Jag brukar göra ett kollage på
ett papper med de tänkta färgerna. Sedan tänker jag: Är
det här en bra mix? Vad vill
jag förändra? Vad saknar jag?
Vilka färger vill de leva med
nu och fem-tio år framåt?
Ljuset är också en viktig
faktor när det gäller vår
upplevelse av färg. Med rätt
fönsterplacering och ljussättning förstärker vi våra färgval
i hemmet.
På motsvarande sätt kan
färgvalet påverka hur mycket
energi det går åt till att lysa
upp ett rum. Ljusa väggar
reflekterar mer ljus och
därför krävs mindre grundbelysning. Men glöm inte att
kontrasten mellan ljus och
mörker gör vår miljö mer
upplevelserik och spännande.
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Måttband, snickarvinkel,
penna, såg, slippapper, borr,
skruvdragare, pensel.
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C;D>KHCvD=7 färger mäktar
man med att blanda i ett
rum? Det man har att ”spela
med” vid ommålning av ett
hem är golv, socklar, väggar,
tak och dörr. Tak, dörrar och
golvsocklar är för det mesta
vita. Det vi oftast förändrar är
färg eller tapet på väggarna
och att byta ut ett slitet golv.
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om du vill laborera med färger
och rumsformer utan att ge dig
på de riktiga väggarna, kan det
här vara rätt lösning.
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av leif Qvist

Det tar väl en eftermiddag att hämta och såga till
materialet, i alla fall om du
inte har elkapklinga utan gör
allt med handkraft. Måla på
kvällen för torkning över natten och sedan klarar du av
hopmonteringen på en morgontimme.
Räven
från
Bättre hems
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3 st träribbskivor, omålade:
ca 1 500 kr (de färdiga vitmålade kostar några hundralappar mer)
Spontbräder: ca 6 kr/meter
= ca 100 kr
Gångjärn och skruv: ca 100 kr
Färg och trälim: ca 150 kr

Räven
från
Bättre hems
logotyp

För en extra slant kanske du
kan få hjälp på byggvaruhuset att snabbt klyva spontbräderna till rätt listbredd.
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esstolparna i syllramen.

1 Klyv listerna

till 45 mm bredd. Använd
elkapklinga med anhåll, elsticksåg eller handsåga och putsa kanten jämn och slät. Till vår tredelade skärm behövs 6 långa och 6 korta lister.

Ribbverksskivans mått är 700
x 1 400 mm. Tjockleken passar
perfekt in i spontspåret på
slätspontvirke med dimensionen 22 x 70 mm. Spåret är 10
mm djupt, vilket innebär att de
två tvärlisterna ska vara 680
mm långa. Kolla att det passar
innan du kapar tvärribborna
på längden. 1 750 mm är en
lagom längd på de två långa
listerna, så att man inte ska
nå upp att titta in bakom den
färdiga skärmen.

2 Måla alla delar

med laserande färg
innan du monterar ihop dem, då behövs
ingen grundmålning eller slipning. Två strykningar behövs om träet suger upp färgen ojämnt.

3 Passa ihop bitarna

och förborra skruvhålen så att inte skruven spräcker trälisten.
Sätt ribbverksskärmen på plats och stryk trälim
på ribbornas fogytor. Försänk skruven och dutta
på röd färg på skruvskallarna.

4 Nu ska gångjärnen

skruvas fast. Kolla på
skissen hur de ska fästas så att skärmen kan
fällas ihop till ett platt paket. Vik ihop skärmarna vid
gångjärnsmonteringen (se ritning). Förborra skruvhålen även här för att undvika sprickor i trälisterna.

Det här behövs:
3 st elementskyddsskärmar
av tunt träribbverk. Bredd
700 mm, höjd 1 400 mm,
tjocklek 5 mm. Numera finns
de också i vita färdigmålade
elementskyddsskärmar
av MDF.
6 st slätspontbräder, furu
22 x 70 mm, längd 1 750 mm
6 st slätspontbärder, furu
22 x 70 mm, längd 680 mm
4 st gångjärn, 20 x 60 mm
inkl.skruvar
12 st självborrande krysskruvar, längd 70 mm
Färg och trälim
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Bonustips!

Elementskydd finns i en massa olika variationer
och storlekar. Du kan lätt hitta dem i olika bredder och i material som ek, björk och vitlack.
Vill du göra en vikvägg som sticker ut lite mer
kan du även hitta elementskydd i till exempel
sträckmetall eller perforerad plåt.
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