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vores bedste ideervores bedste ideer

Møbler 
Med kant, tak
designer og indretningskonsulent 
Henriette W. leth sover i en jungle 
(næsten) og er vild med fleksible 
og utraditionelle møbler.  

AlternAtive møbler „Hav øjnene med dig, når du 
leder efter møbler. væggen her har jeg fundet i en skobutik, 
der skulle af med den alligevel. Jeg elsker, at jeg kan sætte 
hylderne efter behov, og de runde dutter giver et levende 
udtryk. Samtidig kan jeg bruge resten af væggen til op-
slagstavle.“

væg til væg-SofA „Skab masser af siddepladser i 
din stue. Jeg har altid ønsket mig en lang sofa fra væg til 
væg, der bredte rummet ud. Det er helt vildt hyggeligt at 
sidde i hver sin ende med benene oppe og tale sammen. 
Jeg har syet et nyt betræk til hynderne i en lys nuance,  
da den mørke grå ellers sluger meget af lyset i rummet.“

regnbuenS fArver „lav en far-
vesøjle af bogkasser. Det bliver næsten 
en collage i sig selv, og det gælder bare 
om at lege løs med farverne. og så kan 
jeg godt lide de kontraster, der er mel-
lem bogkassernes stramme look, den 
bløde lænestol og det guldindrammede 
billede.“

Tip giv hver bogkasse en farve, og opdel 
dine magasiner. fx kan bolig magasinet  
ligge i den neonorange kasse, Costume  
i den lyserøde, liv i den grønne osv. 

bogkasserne har Henriette W. leth designet 
for normann Copenhagen. lænestolen er en 
gave. Puden er fra london, maleriet fra brock 
rammer. Den lille hest er et arvestykke.

vågn oP i Junglen „Hver morgen ligger jeg lidt og 
kigger op på de grønne blade. når der er sol, laver planten 
et fint skyggespil på væggen. Det er en afrikansk begonia, 
og den vokser ret hurtigt. På en måde skaber planten også 
et lille, trygt rum i rummet, fordi planten breder sig ud over 
rummet, og det er rigtig rart at vågne op i.“

Tip bryd hjem-
mets mange 
firkantede 
former med  
et rundt bord.

Sofaen har Henriette W. leth købt af en 
venindes forældre, og hun har selv syet be-
trækket til hynderne. Puderne er dels gaver fra 
venner, dels hjemmesyede og dels oprindelige 
puder, der fulgte med sofaen. Det marokkan-
ske gulvtæppe er fra marokk.dk. Sofabordet er 
klunset, mens reolen er fra Aage bruun & Søn. 

Puderne har Henriette syet 
dels af kludetæpper fra ma-
rokko, dels købt i butik ting & 
Sager. Sengetæppet har hun 
fået af sin tidligere svigermor. 
På væggen hænger et værk 
af nancy munford. 

Tip Sy dine gamle 
kludetæpper om til 
store puder. Det giver 
en god rygstøtte i 
sengen og fungerer 
næsten som et ho-
vedgærde.

Tip miks møbler i varme 
træsorter til din industri-
elle stil. Det bløder lidt 
op på det rå look og giver 
glød og varme til rummet.

reolen er oprindeligt fra 
en skobutik. Stolen er et 
loppefund, mens bordet 
er fra ikea.

Henriette W. letH har 
med sin baggrund som rum-og 
møbeldesigner fra Danmarks 
Designskole en stor forståelse 
for rum og stil og ejer i dag et 
indretningsfirma, hvor hun 
hjælper både virksomheder  
og private med indretning.  
Hun har også designet møbler  
i et helt unikt formsprog. Se 
mere på henriettewleth.com.


