
4 | förord

    Du behöver inte 
     vara förmögen på 
  pengar för att
       berika din tillvaro.

Om du tycker om den lantliga stilen kan 
den bli din oberoende av hur tjock din 
plånbok är. Du kan naturligtvis köpa 
alldeles sprillans nya prylar och möbler 
med rätta snitsen i mysiga butiker och 
trendiga inredningsaffärer, men du kan 
också välja att gå på loppis, fynda, fixa, 
sy, måla om och göra det mesta själv – 
shabby chic är rena drömmen för alla 
händiga pysslare och hemmafixare… 
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Den här boken är skriven speciellt till alla er som tycker det är roligt 
att göra saker med era händer, ni som finner glädje i arbetet och till-
fredsställelse över det färdiga resultatet. Här finns gott om praktiska 
tips och konkreta beskrivningar på saker att göra själv i lantlig stil.

Vi har också besökt några familjer som anammat den lantliga stilen. 
De tycker om gamla prylar, gillar att handla på loppis och auktion, är 
kreativa, uppfinningsrika, tar tillvara och återvinner. Deras härligt 
inspirerande hem och trädgårdar är tydliga bevis på att lantlig stil kan 
ta sig olika uttryck. Ruffigt och rostigt, blommigt och sirligt, rent, 
enkelt och avskalat, färger och mönster eller bara vitt, vitt.

Så vad är egentligen ”lantligt”?

Som jag ser det är den lantliga stilen egentligen ett uttryck för vår 
längtan efter en rofylld oas mitt i en stressig tillvaro. Ett sätt att inreda 
sitt hem så att det känns avkopplande och vackert utan att vara ömtå-
ligt, där föremålen gärna får påminna om tider som flytt och liv som 
har levts. Ett sätt att hitta tillbaka till gammaldags värden som har gått 
förlorade i en modern tid.

”Lantligt” är ett ganska yvigt begrepp och stilen kan ta sig olika 
uttryck och ge utrymme för allas våra egna personliga tolkningar. Var 
och en kan göra på sitt eget sätt och den här boken kan förhoppnings-
vis inspirera dig till nya lantliga idéer.
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Smått & gott
I mångt och mycket handlar den lantliga 
inredningsstilen också om njutning. Att 
få glädjas åt vackra ting även i vardagen.
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Vackra bruksföremål behöver inte  
gömmas undan i skåp! I stället får  
silverbesticken, karafferna eller  
den fina dopklänningen bli en  
prydnad och rolig inredningsdetalj. 

Vackert minne

Dopklänningen och de små virkade skorna på sid 29 är min-
nen från speciella dagar, förknippade med glädje och kärlek. 
Istället för att gömmas i linneskåpet får de hänga som en 
tavla på väggen, på en fin galge som dekorerats med en ro-
mantisk liten krans av rosenknoppar. 
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ROSENKRANS

Små torkade rosenknoppar kan du köpa på på-
sar i välsorterade presentbutiker, eller torka 
själv om du har en rosenbuske hemma i träd-
gården. Böj en rund cirkel av en bit järntråd. 
Du kan till och med böja trådens ena ände som 
en liten krok för upphängning. Sedan är det 
bara att trä på rosenknopparna en och en.  

Vacker och tom

Gamla ramar är dekorativa alldeles av egen 
kraft och behöver inte nödvändigtvis fyllas 
med något. Lämna kvar det gamla snöret på 
ramens baksida och luta den bara mot en vägg, 
antingen en ensam ram eller flera ramar i oli-
ka storlekar. 

Dekorativ väldoft

Ett nostalgiskt arrangemang som inte kostar 
många slantar att göra själv. Sy en enkel påse av 
linnetyg med en ögla för upphängning. Buket-
ten av lavendel är insvept i en pappersstrut, så 
att den får stöd och kan göras lång nog att titta 
upp över påsens öppning. Ett kuvert vikt av 
gammalt tidningspapper med snöre runt bi-
drar till nostalgin.   

Fågelfria burar

Fågelburar i lustiga gammaldags modeller är 
riktiga favo riter. Det är förstås både svårt och 
dyrt att hitta en riktigt antik bur, men det 
finns gott om nytillverkade varianter, som blir 
härligt lantliga prydnader. Fågel däremot är 
ingalunda en nödvändighet. Buren är fin pre-
cis som den är, men vill du placera något bak-
om gallret, så prova med statyetter, växter, le-
vande ljus, rostiga kungakronor eller något 
annat som samlas i ett vackert arrangemang.

M
ed små medel kan man åstadkomma ögonfägnad och dekorativa blickfång runt omkring i hemmet. 
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Inred utomhus
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Om trädgården är vårt gröna rum, varför då inte flytta  
hemmets inredning rakt ut i grönskan? Gamla möbler och 
prylar som har gjort sitt inomhus, kan få en ny chans. Ute 
blir det luggslitna, avskavda och kitschiga plötsligt charmigt. 

Tips! Trasmattor som är mjuka och inte allt för tjocka kan sys i symaskin. Använd jeans-
nål och gärna extra kraftig tråd. Om mattans franskant blivit dålig, kan du sicksacka rakt 
över mattan, en bit in från kanten. Sedan repar du upp mattan fram till sicksacksömmen 
och knyter en ny rad fransar av varptrådarna. 

inred trädgården

Trädgården är min gröna salong, med kristall-
krona i bladverket och en skönt knirrande korg-
stol för läsning. Den gamla korgstolen saknade 
en och annan rottingpinne och såg lätt bedagad 
ut, men det gör ingenting här i grönskan. Här 
lever den ett par somrar till. Se sid 57.

kristallkrona 

Häng en kristallkrona i trädkronan! En lamp-
stomme av metall från loppis dekorerades med 
prismor och pressglas. Gamla assietter och 
små gräddkannor av glas gnistrar också härligt 
i solen. Har du ingen krona att hänga pressglas 
i, kan de hängas direkt på trädets grenar som 
pynt. Fastlimmade små kannor och sockerskå-
lar ger plats åt värmeljus. 

I stället för blommor 

i en vanlig stor kruka, hälsas besökarna väl-
komna av ett litet blomsterbord. Pelarbordet 
med sprucken bordsskiva och trasigt ben får ge 
höjd åt en vid zinkbalja fylld med blommor. 

hemvävda trasmattor 

minner om sommar och gamla torp. Även den 
matta som blivit mjuk och tunn av alla tvättar 
och kanske lite luggsliten i kanterna, kan duga 
ett par somrar till som ny klädsel i solstolen. 

Hängmatta

En hängmatta – det hörs ju på namnet att det 
kan vara just en hängande matta! En härligt 
bondrandig matta blir snabbt den nya favorit-
platsen lata sommardagar. 

En hängmatta bör vara ca 2 meter lång fär-
dig. Trasmattan måste alltså vara lite längre än 
så. Vik mattan och sy en kanal med ett par söm-
mar ovanpå varandra. Sy med extra stark tråd. 
Trä en rejäl rundstav genom hålet, 33–40 mm 
i diameter. Borra hål genom staven i var ände. 
Utmed mattans kanter syr du fast små metall-
ringar. Sy för hand med extra stark tråd. 

Gör så här med repet för uppghängning: 
Gör en knut, trä genom staven, gör en ny 
knut, trä genom alla ringar utmed mattkan-
ten, tajta till repet så det är en aning kortare än 
själva mattan, gör en knut, trä genom nästa 
stav, gör en knut.
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entrén

På gammalt vis har huset en finentré som an-
vänds vid fest och högtider. Eftersom de oftast 
använder kökets grovingång, kan de unna sig 
lyxen av att alltid ha den här hallen prydligt 
iordningställd och vackert välkomnande. 

De panelklädda väggarna är vitmålade, lik-
som den loppisfyndade sittbänken och hatt-
hyllan. Gamla accessoarer som hatt, väskor och 
stövlar får fungera som prydnader. 

köket

Med platsbyggd inredning kan man ta tillvara 
varje litet prång i köket. Hörnet intill det stora 
skafferiet byggdes in med en byrå placerad ner-
 till och hyllplan upptill bakom en lucka gjord 
av en udda fönsterbåge. 

Två rum blev ett när huset skulle få nytt kök. 
Själva matlagningsdelen lades i det ursprung-
liga köket med en stor köksö i rummets mitt. 
Där ges både plats till spis och mängder av väl-
behövlig förvaring. Det är också en rejäl arbets-
yta för bakning eller gemensam matlagning. 
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Som en pigg kontrast till den gammaldags charmen har man 
valt en mer modern köksfläkt i rostfritt. All köksinredning har 
penselmålats för att se mer genuint gammal ut. 

I stället för konst samlar Carina hellre föremål hon tycker om 
i grupper och stilleben. Den långsmala hyllan får därför ge plats åt 
äggkoppar, ströare, små skålar och kannor – många små ting, men 
i sammanhållen färgskala. Tallrikshyllan blir som en tavla när den 
visar upp en av husets serviser. 

Det här är ett hem, inget museum. I samovaren blandas gamla 
och nya köksredskap om varandra  och allt används flitigt. 

matrummet

Visst vill man gärna tro att den vackra, väggfasta köksinredningen 
med spröjsade vitrinluckor och ådringsmålning i blekt gult är ori-
ginal från en svunnen tid. Men alltihop är nybyggt av MDF-board, 
pärlspont och modernt frästa lister. 

I nedre delen står inbyggda byråer, som ger plats åt textilier, 
bestick, ljus och mycket annat. De spröjsade luckorna är glasade 
fönsterbågar som tillverkats på ett litet lokalt snickeri. I skåpen 
förvarar de sina samlingar av olika serviser och porslinsföremål.  

Själva matgruppen är egentligen en samling av olika udda 
möbler, som alla målats vita för att passa bättre ihop. Bordet är 
rejält stort – då finns gott om plats för matgäster och till vardags 
ryms brickor med dekorativa stilleben. 
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