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Hvis man forelsker sig i nogle dyre, smukke 
gardiner, der passer til ens hjem, skal man 
ikke bare vifte den romance af banen. 
- Gardiner er med til at understrege noget 
personligt i et hjem. De signalerer, at her er 
hyggeligt at være både sommer, efterår, vint-
er og forår, og har man ikke råd til de dyre 
gardiner, man ønsker sig, er mit råd, at man 
skal vente, til man har sparet op, siger indret-
ningsarkitekt med base i København Trine 
Boelskifte. 
Selv de billige gardiner har nemlig en tendens 
til at gro fast og kan risikere at blive hængen-
de de næste 20 år. 
Når gardiner hygger, skyldes det – udover det 
visuelle indtryk – at de skaber en god akustik. 
- Stoffet har en stor betydning for akustik-
ken. Derfor kan det være en god idé, at lade 
gardinerne gå fra gulv til loft i et rum med en 
dårlig akustik. Rummet bliver mere behageligt 
at opholde sig og tale sammen i, siger Trine 
Boelskifte. 
Hun råder folk til at få gardinerne syet efter 
bestilling, hvor man vælger et personligt 
stykke stof, som passer til ens stil og indret-
ning. 
- Ofte vil det ikke være meget dyrere at få gar-
dinerne costum-made, siger hun. 

MØRKLÆGNING
Blandt 1700-tallets elite brugte man ofte 
silkegardiner, som var foret med bommuld. 
- Sol og lys gør, at stoffer med silke mørner 
hurtigt, hvorfor man syede dem med bom-
muldsfor. Jeg har restaureret gardiner fra 
1700-tallet, og man kan tydeligt se, at om-
råder med bommuldsfor er bedst bevaret, 
siger Trine Boelskifte. 

Hun anbefaler, man syr bommuldsfor i gardi-
nerne, hvis man vil kunne mørklægge et rum.
- I dag findes der også stoffer, der når man 
køber dem, er foret bagpå af hensyn til 
mørklægning. Og finder man et smukt stykke 
stof, kan man selv sy mørklægning på eller få 
det lavet på en systue, siger hun. 
Vælger man at solskærme eller mørklægge 
med f.eks. et rullegardin, anbefaler Trine 
Boelskifte, at man hænger det helt ind i vindu-
et, hvorefter man kan smykke vinduet med no-
gle flotte gardiner, der giver rummet karakter. 

BLAND MØNSTRE NÆNSOMT
Man kan skabe en fin stemning i et rum med 
mønstrede gardiner, der passer til anden møn-
stret indretning, men her handler det om at 
holde en skrøbelig balance. 
- Det er lidt ligesom, hvis man ønsker at mikse 
sine møbler af nyt og gammelt. Det skal gøres 
på den rigtige måde. Har man f.eks. et blom-
stret tapet, skal man nok ikke vælge blomstre-
de gardiner. Men det kan være frækt at vælge 
striber, siger Trine Boeskifte, der også har et 
andet godt gardin-trick: 
- Gardiner i gamle bygningers højloftede rum, 
må gerne knække på gulvet, som et par herre-
bukser, der knækker på den helt rigtige måde 
på et par herresko, siger hun. 

Af Lene Hundborg Koss

Man skal vælge gardiner efter sin stil og personlighed. Gardiner er 
nemlig med til at skabe hygge og give en god følelse af at være hjemme. 

Gardiner med personlighed  
SKABER HYGGE

Her ses hvordan det samme gardinstof

er brugt med et afslappet udtryk i en

stue med en ældre arkitektur, 

henholdsvis med et mere stramt

udtryk i en stue i et moderne hus.
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10 GODE RÅD, 
NÅR DU SKAL 
HAVE NYE  
GARDINER
•  Få gardinerne syet på bestilling, 

så de lige præcis passer til dig 
og dit hjem. 

•  Køb aldrig gardiner, der mangler 
en centimeter i kanten. Det 
virker snoldet. Køb dem hellere 
lidt for store og få dem syet til. 

•  Akustikken forbedres i et rum, 
hvis gardinerne går fra gulv til 
loft.

•  Lange gardiner monteret til 
loftets kant giver en virkning af 
højt til loftet.

•  Gardiner, som knækker på 
gulvet, signalerer elegant 
afslappet hygge. Lad gardinet 
være 5-7 cm længere end 
længden til gulvet for at få det 
helt rigtige knæk.

•  Lette stoffer på tunge 
gardinstænger kan give en fin 
modsætning, der klæder et rum.  

•  For at holde et let gardin på 
plads kan man lægge sømmen 
mod gulvet op omkring et 
blybånd.

 
•  Hvis folderne i gardinet skal 

være ens, er det en god ide at 
bruge kauserringe til ophænget. 
(Se foto af stribet gardin i sort, 
sølv og turkis i det moderne 
hjem).  

•  Panoramavinduer bliver til en 
sort flade med genspejl om 
aftenen. Gør det hyggeligt med 
et let transparent gardin, der kan 
trækkes for, når mørket falder 
på. 

•  Køb gardiner med 
mørkelægningsfor, hvis du har 
brug for at solskærme eller 
mørklægge – eller sy et mørkt 
bommuldsfor bag på det stof, du 
har valgt.

Montér foldegardiner oven over vindues-

rammen og gerne helt op mod loftet. 

Virkningen er høje vinduer og højt til loftet. 

Forskellige mønstre kan mødes

med en fin effekt, hvis man har

en stilsikker hånd.

Forede silkegardiner med

harlekinmønster i velour brugt 

i kombination med stribede

silke-foldegardiner, også med

 velour.
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