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Hvordan man kan se 
en drømmebolig – 

og så til en familie – i 
en 35 kvadratmeter lille 
mørk baggårdslejlighed, 
overgår min fantasi og 
forstand. Men det kunne 
Isabelle Juy og manden, 
Matthieu Lott. 

Hvad de har gjort med 
de 35 kvadratmeter plus 
de 30 tilkøbte på loftet 
over, er rent ud sagt utro-
ligt. og fyldt med gode 
ideer til at indrette sig 
småt, men godt og smart. 

En tendens, som spås en stor fremtid i takt med, at flere 
rykker til storbyerne og boligpriserne stiger.

Nå men tilbage til lejligheden i Paris, som parret 
overtog i 2006. 

De startede med at rive alt ned, både vægge og loft, 
så de kunne få en ekstra etage. Her er i dag indrettet 
børneværelse, soveværelse og badeværelse. i den op-
rindelige lejlighed er køkken, spiseplads og soveværelse 
blevet til et stort køkkenalrum med glasloft over, som 
samtidig er gulv på etagen over. 

Det, sammen med øverste etages ovenlysvinduer, 
giver et dejligt lysindfald i hele boligen og en fornem-
melse af luft og plads.

Hvert et hjørne og kvadratmeter er udnyttet krea-
tivt.  Et eksempel er trappen mellem etagerne, der er 
placeret dekorativt på en væg og nærmest ikke optager 
noget plads. Den er designet af isabelle Juy selv i jern 
og træ.

En lille grøn altan er der også blevet plads til. 
“Det kan godt være, at 64 kvadratmeter er småt, spe-

cielt med de skrå vægge, som er her på øverste etage, 
men jeg er vild med at bo her,” lyder det fra isabelle Juy. 
Se hvorfor på side 4.

Trylleri med 
sparsom plads
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Foråret står på spring, men 
frøene skal lige puttes i jor-

den først, og det skal gøres nu.
Paper Pot er en helt ny se-

rie miljøvenlige papkrukker 
fra Nelson Garden, den lette 
løsning når der skal jord under 
neglene og forspires grønsager 
og større planter. Eller pottes 
om hvis man har været tidligt 
på færde. 

Krukkerne foldes ganske en-
kelt ud. Fyld dem med jord og 
skriv direkte på pappet med 
en pen. Fås i to størrelser, med 
0,5 liter jord og ekstra dybde til 
ompotning af chili, tomater og 
slyngplanter og 1,2 liter med 
jord nok til agurker, squash og 
sprøde ærter. otte store pap-
krukker eller ti af de små koster 
38,95 kr. 

lyder det fristende med 
hjemmedyrkede kartofler al-
lerede til sankthans, er præ-
dyrkningspotterne Potato lige 
sagen. Kartoflerne bliver klar til 
at spise 2-3 uger tidligere end 
normalt. Et sæt med spirebakke 
og otte krukker koster 79,95 kr. 
Nelsons.dk
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Fold  
foråret ud
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Hvem kender ikke 
til at rende rundt 

i hele boligen på jagt 
efter opladeren til mo-
bilen. 

Ikea kommer nu 
problemet til livs med 
en ny serie sengebor-

de og lamper, forvandlet til diskrete, trådløse opladere. Man lægger 
sin telefon på det markerede plus-tegn på natbordet eller lampefoden,  
hvor den lades op via Qi teknologi. 

Man kan også lave sin egen opladerstation med løse enheder til kre-
ativ integrering i møbler, for eksempel et bord, et armlæn eller lægge 
pladen Nordmärke Triple med tre plusser på entréhylden, så venner 
og familie kan lade med. Riggad arbejdslampe (foto) med trådløs op-
lader og USb-port koster 499 kr. Kommer i butikkerne i april. ikea.dk
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boligredaktør
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Noma reol
Australske København-baserede Drew Wahl-
berg Rosskelly var udvalgt til at designe Noma’s 
reoler, da stjernerestauranten havde fem-ugers 
restaurant residens på Mandarin oriental i Tokyo. 
Noma Tokyo Shelving er udført i en kombination 
af traditionelt værktøj, innovative materialer og 
forarbejdningsmetoder. Materialerne er foruden 
naturligt fiberreb og linoleum, kebony træ, der er 
bæredygtigt produceret, gennemsyret af alkohol og 
derefter kogt. Det giver en smuk, holdbar finish,  
der ikke behøver lak eller vedligehold. Surring-
teknikken er en ældgammel japansk teknik. En af 
de 12 reoler fra Noma i Tokyo koster 11.750 kr. 

Wahlross.dk

Værktøjskasser
Semikunstner eller professionelt  
engageret. boby fra Arnesco holder  
styr på rod og småting, så det ser  
lidt mere trendy ud. Modulet med  
opbevaringsrum og skuffer der svinges 
ud, er på hjul og designet i 70’erne af 
Joe Colombo, oprindeligt tænkt til  
arkitekter og designere. brug det til  
kreativt værktøj, papir, hjemme-
kontoret, make-up, planter eller i 
køkkenet. Fås i forskellige størrelser, 
højder, kulører og antal skuffer. boby er 
en del af den permanente udstilling på 
MoMa i New York og koster fra 1595 kr. 

Arnesco.dk

Idéudvikling de luxe
Kreativ tankegang kræver en 
god stol. børge Mogensen lod 
sig under en familierejse til 
Spanien inspirere af landets 
måde at fremstille møbler på. 
Især en officersstol med brede 
armlæn sprang arkitekten i 
øjnene. Den Spanske Stol  
blev første gang vist frem  
på Snedkerlaugets Møbel-
udstilling i 1958, nu opdateres 
stolen fra Fredericia Furniture 
i røget og olieret egetræ og 
fed, cognacfarvet kernelæder. 
Pris fra 23.823 kr. 

Fredericia.com

Mobil arkivering
Rul op og ned og rundt med 
Follow Me. Arbejdspladsens 
tro følgesvend er designet af 

Antonio Citterio for Vitra. Selve 
skuffekassen er i transparent 

eller hvid plast med jalousilåge i 
mat krom og strop i kæk orange 

monteret på siden. Fås i to 
størrelser med ekstra skuffer og 

pennebakker. Pris fra 4404 kr. 

Paustian.com

design under bordet
Den canadiske kunstner og 
illustrator geoff McFetridge 
har skabt kunstværket under 
bordpladen på bigfoot fra E15. 
Tre tegninger viser bigfoot- 
dyret, som siges at leve i de  
store nordamerikanske skove. 
Det massive træbord,  
der kan fejre 20-års fødselsdag,  
fås i jubilæumsudgaven kun  
i et begrænset antal.  
Pris på forespørgsel.

E15.com

arbejdsbord
Der er plads til det mest 
nødvendige computer- og 
tegnegrej på bordet Compas 
Direction, designet af 
franskmanden Jean Prouvé 
og set hos Paustian. bord-
pladen er i massivt, olieret 
træ med pulverlakeret  
stålstel. Her i smuk, japansk 
rød. Fås i flere farver og  
træsorter. Måler 60 cm  
i bredden og 125 cm i  
længden. Pris fra 17.160 kr.

Paustian.com
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