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Bænk med
potter som
fundament
Bænken der oser af haveglæde – kan du let
selv lave. Vi har lavet den med en hynde, der
giver den et moderne og feminint udtryk. Er du
til et mere maskulint udtryk undlader du bare
hynden, eller laver den i en mørk farve i stedet.

Enkelt og råt udtryk med betonpotter
Find nogle potter i en højde på ca. 40 cm. disse er fra
Bgreen og passer perfekt til det moderne look.
Kombinationen af forskellige naturmaterialer som lyst træ,
læder, beton og hør giver det rette moderne udtryk, som
ses i tidens bolig tendenser.

· Stof til din hynde, vi har brugt rosa hør (kan fås i
Stof og Stil)

Sværhedsgrad: ***

· Et par nitter der kan holde elastik og strop sammen
(fås hos Læderiet)

Dette skal du bruge
· 2 Store ens potter (disse er fra Bgreen)
· En 22 mm. finérplade der er 42 x 150 cm
(denne er fra Silvan)
· En havehynde der er minimum 40 x 90 cm
(det kan sagtens være en gammel én, da du
syr nyt betræk til)

Værktøj
· Stiksav
· Slibemaskine
· Symaskine
· Synål
· Saks

· Blyant
· Hultang
· Værktøj til nitter
· Hammer

· Tråd der matcher i farven (kan fås i Stof og Stil)
· En læderstrop der er 18 mm bred og 80 cm lang
(fås hos Læderiet)
· Et lille stykke elastik ca. 10 cm (fås i Stof og Stil)

· Nogle store hortensiaer til potterne
TIP: Hvis du har et gammelt læderbælte kan du bruge
dette i stedet for en læderstrop.

Sådan gør du

1. Start med at tegne en cirkel i
hver ende af pladen. Tegn på bagsiden af pladen. Cirklen skal passe
i størrelsen med potternes inderste
kant. Og du skal placerer dem midt
på pladen.

2.Tegn herefter en lige streg fra
den yderste kant af cirklen hen til
enden af pladen. Tegn runding på
hjørnerne, så der ikke er skarpe
kanter. Nu danne det nærmest et U i
hver ende, med åbning i hver ende.

3. Nu skal du save dette U ud af
pladen med din stiksav.
TIP : Når du har savet det første
hjørne, kan du bruge afskæret, som
skabelon for de andre hjørner.

4. Slib herefter alle kanter og
hjørner, så den bliver behagelig
blød overalt.

40 cm
x
90 cm

5. Klip nu det gamle betræk af
din hynde. Og klip en hynde der
passer til din bænk. Vi lavede den
40 x 90 cm. Hvis der som her er et
lag pladevat udover, så klip det lidt
større så det kan komme rundt om
alle kanter for et blødere udtryk.

6. Klip nu dit stof, du skal bruge
to rektangler på 40 x 90 cm +
sømrum.

7. Zig-zag alle kanter på stoffet. Sy
herefter de to langsider plus den
ene ende sammen ret mod ret.

8. Vend stoffet rund og stryg det
inden du kommer hynden i.

9. Nu skal du have syet den sidste
ende sammen, dette gør du med
kastesting i hånden.

10. Lav nu en strop i læder der
skal være 80 cm. lang og et stykke
10 cm langt elastik imellem. Sæt
elastik og læder sammen med en
nitte. Du skal lave hul i læderet og
elastikken med hultangen, kom
nitten i og bank dem sammen.

11. Kom stroppen på pladen inden
den lægges ovenpå de to store
potter. Plant dem til med de store
hortensiaer. Og læg til sidst din hynde på bænken og kom den under
stroppen. Det ser bedst ud hvis
stroppen sidder lidt assymetrisk.

Du kan med fordel lakere træet,
hvis bænken skal stå ude i al slags
vejr.

Idé, foto og styling: Lene Nissen / www.peekaboodesign.dk

Blomsteropsats
af en gammel
lampeskærm
Find de gamle lampeskærme frem af gemmerne eller
find dem på loppemarkederne, de kan nemlig blive til
fine opsatser til dine potteplanter. Da de er i metal kan
du både bruge dem ude på terrassen og i stuen.
De findes i mange former og størrelser, det ser skønt ud
hvis du sammensætter 3-4 styk i forskellige størrelser.

Upcycling af lampeskærme
Begynd at samle sammen når du støder på de gamle
skærme, og husk det er fuldstændig lige meget om stoffet
på dem er huller og grimt, for det skal alligevel af, så alt du
skal se efter er om formen og størrelsen passer dig.

Dette skal du bruge
· Gamle lampeskærms stativer
· Hvid spraymaling (denne er fra Silvan)
· Evt. lidt fint sandpapir eller grydesvamp (kan fås i Silvan)
· Find ens potter, det ser pænest ud

Sværhedsgrad: *

Værktøj
· Opsprætterkniv
eller hobbykniv
· Saks

TIP: Hvis du finder nogle små skærmstativer,
kan du vende dem om og hænge dem op i stedet,
som et ophæng til potter.

Sådan gør du

1. Start med at få al stof og lim afmonteret fra stativet.

2. Slib eventuelt stativet med fint sandpapir eller den ru side
af en grydesvamp for at fjerne al løs gammel maling

3. Spraymal stativet og lad det tørre.
4. Gentag eventuelt og lad tørre helt,
inden du sætter dine potter i.

Det er meget enkelt at lave denne
DIY, og materialerne er kan anskaffes for meget få kroner. Samtidig er
det en rigtig sjov måde at udstille
dine fineste potteplanter.

Ophæng
á la mobiler
De enkle og grafiske mobiler til boligen har vundet indpas
i interiørtrenden. Lav din egen version, der kan udstille
dine favoritblomster. Runde ringe i forskellige størrelser
danner et smukt enkelt udtryk. Leg med dem og sæt dem
sammen så de passer til dine blomster.
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Vær kreativ og lav din personlige version
Du kan købe metalringene i forskellige størrelser, og slippe
kreativiteten løs. Det eneste du skal huske er, at den ring
din potte skal hænge i må ikke være for stor. Men ellers kan
du sammensætte ringene så du danner forskellige former.
TIP: Har du planter der slynger sig om stativer, kan dette
fungerer som stativer.
Sværhedsgrad: **

Dette skal du bruge
· Metalringe i forskellige størrelser
(de kan købes hos CC Hobby)
· Malertape (kan fås i Silvan)
· Tynd rund lædersnøre (det kan købes hos CC Hobby)		
Denne form for potter passer perfekt da de står godt i 		
ringen, de er fra Queen og kan findes på deres webshop.
Værktøj
· Saks

Sådan gør du
3. Klip et stykke lædersnøre på ca. 60 cm. Lav en løkke og
start med at sno stram om begge ringe fra den anden ende.
Når du har snoet hen til løkken kommer du enden af snoren
igennem løkken og trækker til i den anden ende af snoren.
Så der danner sig en knude under beviklingen.

1. Start med at tage 2 ens af de store ringe, sæt en
lille på tværs imellem.
2. Sæt tape på samlingerne.

4. Sådan gør du ved alle samlinger. Dette er grundformen du
har behov for, men du kan udvide dem til andre former og
størrelser.
5. Hæng din mobile op og kom en potte i den lille ring.

Lav denne DIY til det moderne hjem med den mere stringente indretning.
Det er en fin måde at bringe lidt planter ind i en minimalistisk indretning.
Den egner sig også rigtig godt til de lyse nordiske hjem.

