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KONKURRENCE: En af disse tre nuttede 
bamser kan blive dit barns, hvis du delta-
ger i konkurrencen. Hot Hugs hedder de, 
og det særlige ved dem er, at de har ma-
ven fulde af hvedekerner og beroligende 
kamille og lavendel. Du tager ganske en-
kelt varmepuden ud og putter den ind i 
ovnen eller mikroovnen. Så er der en lun 
puttebamse til den lille. Ud over de viste 
bamser findes de også i andre modeller. 

Hot Hugs er 45 cm. og koster 259 kr.

Deltag 
via SMS 

Send en sms til 1234 
og skriv:
BB VindHH
Navn og adresse

Det koster 2 kr. at deltage

Du kan også deltage på:
www.boernogbolig.dk

Smuk og dekorativ uro med de velkendte 
figurer fra Mumi troldenes verden. Uroen 
er konstant i stille bevægelse ved de små 
luftstrømme, der altid er i et rum. Meget 
sød at have hængende over sengen, pus-
lebordet eller i et hjørne i værelset.

www.lirumlarumleg.dk til 229,95 kr.

LuckyBoySunday -  Balthazar
LuckyBoySunday designer produkter i høj 
kvalitet for både børn og voksne. Deres 
puder og dukker, er fremstillet i Bolivia af 
det fineste alpacauld, som er lige så blød 
og værdifuld, som cashmere. Deres pro-
dukter bliver strikket af meget talentfulde 
kvinder fra fattige samfund, der arbejder 
under fair trade princippet og får en god 
løn for deres arbejde.

www.designdelicatessen.dk til 649 kr.

Legetøj: MiniRoomies
De søde små „kloner“ af de velkendte Ro-
omie-dukker. MiniRoomies er seje og sjo-
ve maskotter, der både kan bruges, som 
legetøj til børn, vedhæng til nøgleringen 
eller som pynt på barnevognen. 

Dukkerne måler 15 cm. og koster 69 kr.

Bamser med 
varme maver

URO MED 
MUMI TROLDE

Sjove dukker

Vind
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Kalenderen skriver februar, og jeg er alle-
rede begyndt, at glæde mig til, at foråret 
kommer. Der nyder nu ellers også vinter 
hyggen. Det har sin egen charme, at kry-
be hen i sofaen med et tæppe og puder. 
Eller lige, at finde sin ipad frem og surfe 
rundt på nettet. Nu når vi er ved emnet 
teknologi, er det oplagt i den forbindelse, 
at nævne Børn & bolig’s nye hjemmeside. 
Den har været længe undervejs, men nu 
er den præcis, som vi ønsker os. Så tjek 
den ud på www.boernogbolig.dk. Det er 
også her, du kan deltage i vores mange 
konkurrencer, og vinde fede præmier til 
dig selv og dine børn. Læse om de nye-
ste opdateringer og debatter. I denne ud-
gave af magasinet Børn & bolig sætter vi 

blandt andet fokus på indretning i stuen 
og på børneværelset. Hvordan musikken 
gavner børns sociale udvikling. Desuden 
har vi haft et møde med den kendte san-
ger, Julie Berthelsen.Hun fortæller om sin 
rolle, som mor og om hvordan hun får sin 
dagligdagen til, at hænge sammen. 

I det næste magasin af Børn & bolig kan 
du blandt andet læse om børns søvn, fa-
milielivet og forholdet mellem forældre. 

Rigtig god læselyst

Camilla S. Vinter

Kære læser

Camilla S. Vinter
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 Med øjnene oplever vi verden. Om  
 vores øjne er blå, grønne eller  
 brune observerer de alt, der be- 

væger sig og lyser op. Nogen kalder dem 
endda for sjælens spejl. For den lille baby 
er verden udenfor fuld af indtryk, og man-
ge nybagte forældre kan fortælle om ba-
byens første intense blik. Fra fostertilvæ-
relsen til etårsalderen sker der en rivende 
udvikling, hvor barnet gradvist vil kunne 
se længere og længere væk.

Foster
Alle vores sanser bliver til under gravidite-
ten. Et foster kan både føle, høre og se lys 
og mørke indefra moderens maven. I den 
sidste trimester bliver øjenlågene intakte, 
og den ufødte baby begynder, at fokuse-
re og blinke. Ultralydsbilleder har vist, at 

babyer allerede fra omkring de er 26. uge 
af, kan holder en hånd tæt op foran deres 
ansigt, som om de studerer deres hånd.

Nyfødt
Synet hos en nyfødt baby er ikke fuldt ud-
viklet endnu. Babyen er meget nærsynet 
og ser kun omridset af ting, der er langt 
væk. Den lille kan bedst se på en afstand 
af ca. 30 cm. – eller den afstand, der er 
mellem mor’s bryst og hendes ansigt.

Der er forskel på, hvor hurtigt børn ud-
vikler sig, og fødselstidspunktet betyder 
noget i forhold til, hvor godt den lille kan 
se. Jo længere tid barnet er i maven, jo 
mere kan en nyfødt se. Man kan ikke tvin-
ge barnets synsudvikling, men det er en 
god ide at give det mulighed for at opleve 
og se på spændende ting. Julekugler eller 

anden julepynt i skinnende, klare farver er 
oplagte i juletiden, samt til påske vil  man 
kunne hænge påskeæg op.

3 måneder
Babys nærsynethed aftager, og evnen til 
at vurdere distancen udvikler sig meget. 
Samtidig kan den lille fastholde øjenkon-
takten i længere tid og vil forsøge at følge 
ting og personer med øjnene. Barnet har 
fortsat ikke kontrol over sine arme, men i 
to – tremånedersalderen begynder det at 
kunne gribe ud efter ting. Så pas på med 
ting, hvis de er lavet af glas!

Godt legetøj er farverigt, så det fanger 
dit barns opmærksomhed. Det kan du for 
eksempel hænger over puslebordet, akti-
vitetstæppet eller dit barns kravlegården. 
Dit barn elsker at se tingene gynge frem 

a bb yMED
ØJNE

VERDEN SET
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DET VIL BABY GERNE SE PÅ:

NYFØDT: Billeder med kontraster. 
Ting i bevægelse.
3 MÅNEDER: En uro, som udvikler 
dybdeopfattelse og afstand. Et 
legetæppe med ting i forskellige 
former, farver og afstande.
6 MÅNEDER: Et spejl, som er sjovt 
og lærer babyen at genkende 
ansigter. En bamse, som må komme 
i munden.
KILDER: Klinik Syn og Indlæring og 
sundhedsplejerske Ulla Darre.

og tilbage og øver sig i at daske til dem 
med sine hænderne.

6 måneder
Øjenbevægelserne er nu rigtig godt ud-
viklet, og barnet kan fokusere mere. Det 
vil følge med, når du bevæger dig rundt, 
og det kan nu genkende ansigter på fami-
lien, som sine forældre og søskende.

Barnet på et halvt år indtager verden 
gennem øjne, hænder og mund – så alt 
skal tygges og mærkes på. Det er en god 
idé at udfordre barnets syn med genstan-
de i varieret afstand, som man gerne må 
hive fat i og sutte på!

8 måneder
De fleste børn skeler, når de er helt små. 
Men normalt retter det sig, når barnet er 

omkring et halvt år. Du kan selv holde øje 
med det, og sundhedsplejersken vil også 
kigge efter synet på den lille. 

Når barnet har været ude i den virkeli-
ge verden i 35 uger, altså cirka otte måne-
der, er det tid til den obligatoriske BOEL-
prøve (blikket orienterer efter lyd). Det er 
en høre- og synstest, som kan vise, om dit 
barn udvikler sig, som det skal.

1 år
Det lille barns syn er godt udviklet. De sjo-
ve lege, der dukker op omkring etårsalde-
ren, er gemmelege. Barnet putter ting og 
sager i æsker og tager dem op igen. Nu 
handler det ikke kun om at se farver, for-
mer og distancer og at genkende ansigter 
og figurer, nej, nu forstår den lille, at tin-
gene er der, selvom man ikke kan se dem.

Det bedste legetøj er på dette tidspunkt 
kasser og æsker, som kan åbnes og lukkes 
og fungerer som gode gemmesteder. Pas 
på nøglerne og andre livsnødvendige re-
medier, som ikke skal forsvinde i en dåse!

De første år
De fleste babyer har blå øjne, når de bliver 
født. I de første par år kan øjenfarven vari-
ere, men når barnet er omkring to år gam-
melt, kan man godt regne med, at øjnene 
beholder den farve, de har, resten af livet.

Barnets syn udvikler sig løbende. Først 
omkring skolealderen er det helt på plads. 
Ved treårsalderen laver din praktiserende 
læge et synstjek, og man skal selv sørge 
for at undersøge, om barnet ser ordent-
ligt, så eventuelle problemer – for eksem-
pel nærsynethed – kan korrigeres i tide.
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Musikken pirrer jo børns fan-
tasi og gør dem gode til at 
forstille sig både historier og 
billeder inde i hovedet.
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Der bliver produceret børnemusik som al-
drig før. Men på hvilken måde gavner det 
vores børn? Vi har spurgt to eksperter til 
råds indenfor området. 

Musikkens betydning for børns udvik-
ling er måske mange gange større, end vi 
går og tror. Den starter med at sanser mo-
derens hjerterytme og derefter stemmer 
udefra. Mange mødre nynner og synger 
allerede for barnet, inden det kommer til 
verden, måske fordi de ubevidst føler, at 
der via lyde skabes en særlig kontakt. 

Musikkens funktioner 
For mange voksne bliver høresansen også 
brugt meget mere, end vi måske regner 
med. Musikken kan fungerer som et eks-
tra sprog, den styrker vores fornemmelse 
for at tolke forskellige stemninger og for-
stå andre kulturer. Musikken som et fælles 
sprog er en indgang til at møde menne-
sker fra hele verden på en neutral grund. 
Når musikken er vigtig for voksne, virker 
det indlysende, at den også har en stor 
betydning for selv de mindste børn. Un-
dersøgelser viser, at børn, allerede når de 
er få uger gamle, bevæger sig kropsligt, 
hvis de hører musik. De er også i stand 
til at kommunikere med deres mødre på 
et meget tidligt tidspunkt. Hvis man gen-
tager små musikalske fraser, vil børnene 
være i stand til at forstå dem og svare til-
bage med deres egne bevægelser.

Anne-Marie Hassing er uddannet musik-
pædagog og er selv musiker. Hun forkla-
rer, at musik og sang betyder rigtig meget 
for børns indlæringsevne.

„Musikken pirrer jo børns fantasi og gør 
dem gode til at forstille sig både histori-
er og billeder inde i hovedet. Det er en 
god ting senere hen i livet i, for eksempel 
grammatikken. Jeg kan huske, at jeg selv 
satte ekstra ord og prøvede at få det til at 
rime, så det var lettere at huske de gram-
matiske remser,“ forklarer Anne-Marie. 

Hun forklarer, at børn, der har lyttet til 
musik, ofte har lettere ved at lære forskel-
lig sprog, fordi musikkens rytmer taler til 
den venstre hjernehalvdel, hvor den højre 
hjernehalvdel opfanger melodiforløb, der 
kræver musikalsk hukommelse: 

„Når vi lytter til musikken, samarbejder 
de to hjernehalvdele, og jo mere vi bruger 
dem, jo mere stimuleret bliver vi.“

Sven-Erik Holgersen er lektor og forsker 
ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 
Han understreger, at ingen videnskabeli-
ge undersøgelser har entydigt bekræftet, 
at der er en direkte sammenhæng mel-
lem musik og børns indlæringsevne. Men 
ifølge ham er musik en vigtig del af børns 
hverdag, fordi den inviterer barnet til at 
involvere sig og derved lære at forstå ryt-
mer, toner, sange og stemninger.

 „Der kan være en lang række positive 
punkter ved aktivt, at beskæftige sig med 

Musik
GIVER GLADE BØRN
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musik, fordi man kommer i kontakt med 
mange forskellige sider af sig selv,“ under-
streger Sven-Erik Holgersen og forklarer, 
at man gennem musikken også kan støtte 
udvikling af sociale kompetencer. 

Syng med din baby
Derfor er det bare om at få børnene med 
ind i musikkens univers. Selv om de små 
ikke kan udtrykke sig helt i starten, kan de 
sagtens deltage ved at lytte, bevæge sig, 
mærke stemning og rytme. Anne-Marie 
Hassing har gennem sit arbejde, som mu-
sikpædagog bemærket, hvordan selv de 
allermindste børn lader sig rive med. Hun 
kan se, at selv om de mindste ikke lige 
helt forstår alle ordene, så skaber musik-
ken en rar stemning. 
Instrumenter er godt 
for de små, da det gi-
ver dem fri fantasi, så 
de kan slippe sig løs. 
Musik og sang giver 
tit følelsen af, at man 
tør mere, hvis man er 
sammen under presset omstændigheder. 

Sven-Erik Holgersen forklarer, hvordan 
forældrenes forhold til musik, spiller ind: 

„Hvis forældrene selv er glade for mu-
sik, er der stor sandsynlighed for, at bør-
nene også bliver det. Det gælder derfor 
om at vise glæden for musikken og intro-
ducere dem for mange forskellige genrer.“ 

På den måde vil børnene hurtigt selv 
begynde, at opfange hvilken musik, der 
tiltaler dem, og hvilken de måske bryder 
sig mindre om. 

Rolling Stones, Bach eller Åh Abe 
Selv de mindste børn er meget åbensin-
dede, hvad angår musikken. Du har må-
ske prøvet at spille musik for dit barn, som 
enten beroliger eller gør barnet utrygt. På 
den måde åbner musikken op for forskel-
lige stemninger i barnet, og det kan være 
meget forskelligt fra barn til barn, hvilken 
musik der opfattes som god eller dårlig. 
Det kan være en særlig rytme, klang eller 
tone, som taler til barnet. Ifølge Anne-Ma-
rie Hassing er god børnemusik noget, der 
udvikler og stimulerer barnets sanser og 
giver lyst til at bevæge sig.

„God børnemusik giver stemning og 
følelser, og i nogle tilfælde lærer de små 
også noget,“ forklarer hun. 

Måske kender du godt den følelsen af 
ikke at være særlig god til at synge, men 
det behøver ikke være en begrænsning 
for at skabe sangglæde hos dit barn, så 
længe du viser en glæde ved at synge og 
bevæge dig til musik. Og selv om du ikke 
selv er vokset op i et hjem med klaver, 
kan du sagtens skabe en god sangtradi-
tion i familien. Anne-Marie Hassing anbe-
faler nemlig, at man tidligt begynder at  
synge og nynne for barnet, fordi barnet 
kan genkende ens stemme og de sange, 
man synger. Det er med til, at skabe nog-
le tidlige bånd mellem forældrene og det 
lille barn, og den første musikalske base 
er allerede lagt. 

„Barnet har jo forhåbentligt ligget i ni 
måneder inde i mors 
mave. I slutningen af 
graviditeten har der 
været trang og trygt 
derinde i mors mave, 
og verden har været 
begrænset. Når bar-
net bliver født, kan 

det slet ikke finde ud af, hvad der er op og 
ned. Hvis man stryger sit barnet hen over 
ryggen benene eller armene, mosler lidt 
med det eller synger, fra barnet er spæd, 
hjælper det med at give kroppsbevidst-
hed og styrke. Desuden er det nemmere 
at huske på ting, der rimer. Gentagelser er 
guf!“ forklarer Anne-Marie. 

„Hun mener, det er vigtigt at præsente-
re barnet for meget forskellig slags musik, 
men i starten kan man begrænse det lidt 
med en enkelt eller to sang – og så udvi-
de musik genren efterhånden som barnet 
vokser. Senere kan barnet genkende ens 
stemme og man kan lave sanglege med 
sit barn, mens det f.eks. ligger på ryggen 
på ens ben,“ forklarer Anne-Marie 
Hassing, som jo husker os foræl-
dre, at det er vigtigt, at fasthol-
de øjenkontakten med barnet, 
mens man synger, fordi det for-
stærker kontakten og koncentrati-
onen. Når barnet er blevet omkring 
et år, kan man starte i legestue og få 
inspiration og møde andre, der gerne vil 
synge og spille med deres børn. Det lærer 
også barnet at være tryg sammen med 
andre i musikken og viser barnet, at mu-
sik kan være en ramme til at skabe sociale 
fællesskaber, hvori man har det godt. 

„God børnemusik giver 
stemning og følelser, og 
i nogle tilfælde lærer de 
små også noget“ 
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Albertes bedste 
børnesange
Album byder på klassi-
ker som „Tju bang cho-
kolademand“, „Bim Bam 
Busse“ og „Op til dig“.

89 kr. · www.fona.dk

Disney - Fra Alle 
Os Til Alle Jer
Magisk cd med 3 cd’er. 
Alle de orginale danske 
Disney sange, samt helt 
nye sange fra Frozen.

99 kr. · www.cdon.dk

SIGURDS BJØRNE 
TIME 3
Albummet er med alle 
de populære numre fra 
de seneste tv-program-
met med Sigurd.

89 kr. · www.gucca.dk

KIM LARSEN  
FOR BØRN
Kim Larsen afslutter sin 
Glemmebogs-trilogi 
med et udvalg af herli-
ge børnesange.

49 kr. · www.fona.dk

Hej For Dig og Hej 
For Mig 
Et pluk fra de originale 
Far Til Fire og Min Sø-
sters Børn serier op til 
store 70’er børnehits

49 kr. · www.cdon.dk

SKÆG MED  
MATEMATIK
Lære at tale matema-
tikkens sprog sammen 
med Hr. Skæg i hans 
nye album af sange.

99 kr. · www.saxo.dk

SLEEPITM er et produkt som kan forvand-
les, så barnet aldrig vokser ud af det. Sen-
gen ændres og udvikler sig – lige som dit 
barn. SleepiTM er en meget elegant barne-
seng med moderne og bløde kurver.

www.stokke.com

STOKKE DANMARK Aps.
Vandmanden 20 A, 9200 Aalborg SV.
Tlf: 98 791 929 - Fax: 98 791 939
E-mail: info.dk@stokke.com

VI ANBEFALER:

Næsten som 
mors mave
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 Det kan virke uendelig rækken af ble- 
 skiften, men bare rolig jeres barn 
 bliver også klar til at smide bleen 

en dag. Hvornår er forskelligt fra barn til 
barn. Som forældre er det bedste, at tage 
det roligt og støtte jeres barnet undervejs 
i processen. 

Der er ingen grund til at gå for tidligt i 
gang. Hvis afskeden med bleen skal være 
en succes, kræver det, at barnet er klar til 
det. Det er det først, når det kan kontrol-
lere, at det tisser. Og det kræver en mod-
ning i hjernen.

„Først kan barnet mærke, at det tisser, 
og først lidt senere kan barnet kontrollere 
det. Derfor giver det ingen mening at træ-
ne renlighed, før barnet er modent,“ for-
tæller sundhedsplejerske Dorte Fischer.

1. trin - opmærksomhed
Det første spæde tegn er, at barnet giver 
udtryk for, at det tisser. Det kan for eksem-
pel være, at barnet siger „tis.“ Her skal man 
som forældre ikke foretage sig noget, blot 
notere sig at det første skridt nu er taget. 
Nogle børn kan vise interesse for projek-
tet, og så kan interessen gå i sig selv igen.

„Sker det, må man igen bare følge bar-
nets signaler og vente på det,“ siger Dorte 

Fischer. Det er helt individuelt fra barn til 
barn, hvornår de første tegn viser sig, men 
normalt vil det tidligst ske i 18 måneders 
alderen og senest i fireårsalderen. De fle-
ste børn når at smide bleen i dagtimerne 
– inden eller omkring børnehavestart.

2. trin – øvelse gør mester
„Næste skridt er, at barnet kan mærke det, 
lige inden det tisser. Og det signal, skal 
forældre handle på,“ siger Dorte Fischer.

Så snart barnet siger, at det skal tisse, 
skal potten frem, eller barnet skal sættes 
på toilettet. Nogle gange vil I nå det, an-
dre gange ikke. I kan også prøve at sætte 
jeres barn på potten med jævne mellem-
rum i løbet af dagen.

„Det er held, hvis der kommer noget i 
potten og ikke et tegn på, at barnet re-
elt har fornemmelse for det endnu. Men 
det er en god øvelse, som hjælper barnet 
med at blive bevidst om potten eller toi-
lettet,“ forklarer Dorte Fischer.

Mange forældre vil sikkert hurtigt op-
dage, at bare dét at få barnet til at blive 
siddende på potten, er en kunst i sig selv. 
Barnet skal ikke tvinges til det, så mange 
børn får brug for lidt hjælp. Derfor kan det 
være en god idé at gøre pottetræningen 

INDEN DU GÅR I GANG

1. Du skal være opmærksom.

2. Lytte efter dit barns signaler. 
De første tegn vises mellem 
18-20 måneder og fire år.

3. Forhør dig hos institutionen 
og hør, hvordan de takler det.

4. Husk, det er bøvlet for alle 
forældre, så du kan også klare 
det, men  husk at det kan tage 
alt fra nogle uger til et år.

FARVEL BLE - TRIN FOR TRIN

1. Dit barn bliver bevidst om, at 
det tisser. Gør ikke noget, men 
notér, at første skridt er taget.

2. Dit barn siger til lige inden, 
det tisser. Vis barnet potten, og 
lær barnet at sidde på den.

3. Dit barn siger til et stykke tid 
inden, det tisser. Tag bleen af, 
når du har oplevet, at barnet 
har sagt til i tide nogle gange.

BYE BYE
Ble
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til en hyggelig stund, for eksempel ved at 
læse en bog samtidig, synge sammen el-
ler sætte potten ind foran fjernsynet, når 
der er børnetime.

„Det kan generelt være en god idé lige, 
at sætte potten et hyggeligt sted, når den 
er i brug. Så snart den ikke længere er i 
brug, skal den have sin faste plads på toi-
lettet,“ lyder rådet Dorte Fischer.

3. trin - ingen vej tilbage
Det sidste, og mest krævende skridt, er, 
når bleen skal helt af. Det kan man gøre, 
når barnet kan mærke det et stykke tid, 
inden det skal tisse.

„Ofte vil barnet selv bede om at få ble-
en af. Ellers kan du foreslå, at bleen skal 
af, når dit barn har sagt til i god tid nogle 
gange,“ siger Dorte Fischer. 

Og har man først taget bleen af, så skal 
den IKKE på igen. Dog med to undtagel-
ser: 1) hvis barnet ikke kan lide at lave affø-
ring i potten, 2) om natten.

Cirka 20 procent af alle børn har svært 
ved at vænne sig til at lave afføring, når 
de ikke har ble på. Derfor beder de ofte 
om at få ble på, når de skal lave stort. Det 
skal man acceptere og være forberedt på. 
Det kan sagtens vare helt til, at barnet er 
omkring fire – fem år. Når det gælder nat-
ten, skal man give sit barn ble på, indtil 
man har oplevet tørre natbleer i 14 dage. 
Husk at tjekke bleen, lige så snart barnet 
vågner, så det ikke når at tisse i bleen, ef-
ter det er vågnet.

„Det er faktisk de 
to absolutte eneste 
grunde til at give sit 
barn ble på igen. Ud-
over det er der ingen 
vej tilbage. At skulle ud 
til bryllup eller på besøg 
i et hjem med nogle fine 
hvide sofaer er ingen und-
skyldning. Her må man bare 
være ekstra opmærksom på 
sit barns signaler og jævnligt 
spørge, om barnet skal på toi-
let,“ fastslår Dorte Fischer.

Det samme gælder især, når 
barnet er optaget af en leg. Bar-
net glemmer det skal tisse pga. 
legen. Være opmærksom på dit 
barn og sørge for, at det kom-
mer på toilettet indimellem.

„Hvor lang tid, det tager at blive renlig, er 
svært at sige. Det er meget individuelt, så 
man må indstille sig på alt lige fra et par 
uger til et år,“ understreger Dorte Fischer.

Informér institutionen
Når bleen er kommet af og faktisk gerne 
før, skal man naturligvis huske, at informe-
re daginstitutionen om det. Nogle steder 
har de overskud til at være opmærksom 
på barnet og hjælpe renlighedsprocessen 
på vej allerede inden, barnet helt smider 
bleen. Andre steder kan de først gå ind i 
processen, når bleen er smidt.

„Pga. omstændigheder kræver dette, at 
du giver dit barn masser af skiftetøj med i 
institution. Der vil ske mange uheld, både 
derhjemme og ude, og det skal man ind-
stille sig på,“ siger Dorte Fischer

Natble er en god ide
Det er bestemt ikke sjovt for barnet, at 
vågne op i en kold, våd seng om natten. 
Det er heller ikke rart, at skulle skifte alt 
sengetøj, en våd dyne og en gennemtis-
set madras midt om natten.

Der vil gå et stykke tid, før barnet helt 
kan styre det med ikke at tisse i sengen 
om natten, så natbleen er en god ide. 

Derfor er natbleen også noget af det 
sidste, som smides. Det kan ske, når der 
har været tørre natbleer i 14 dage. Husk 
at tjekke jeres barnets ble, lige når det er 
vågner. Så det ikke når at tisse i den.

BARE SOMMERNUMSER: 
Det bedste og nemmeste tids-

punkt at lade barnet slippe bleen 
er en god og varm sommer, hvor 

barnet kan gå uden tøj. Det, at 
barnet kan se, når det tisser eller 
laver stort, hjælper barnet til at 

forstå, hvad det er, der sker.
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Beskrivelse:
Det silkebløde legetæppe med dets far-
verige motiver fascinerer babyen. Kan af-
spille musik, naturlyde og lys. Legetæppet 
fra Fisher-Price har en masse figur, såsom 
en abe, et spejl, en elefant, en fugl med 
ringe-lyde, en drejekugle med rangleper-
ler, en papagøje med drejelig dele, som-
merfugle-uro, samt en stor og sød giraf. 
Masser af sjov leg og aktivitet for barnet.

Produkt egenskaber:
• Justerbare figurer
• Sjove aktiviteter med 20 min. musik.
• Lys imens musikken afspilles.
• 4 melodier og 2 regnskovs lydeffekter.
• Passer fra fødsel
• Anvender 3 x C batterier (ikke ink.)

Fisher-Price Rainforest Deluxe Gym
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1. Stribet Strømpebukser, Danfæ, 100 kr. 2. Bodystock, Soft Gallery, 275 kr. 3. Bodystock, Hummel, 150 kr. 4. Nederdel, Esprit, 
270 kr. 5. Stribet trøje, FUB, 350 kr. 6. Overalls, Ej Sikker Leg, 375 kr.

1

3

2

4

6

5

Børn i farver
Glade farver og print er „in“! De lyser op og gør det hele lidt sjovere. Se selv!
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1. Hvordan fik du ideen til MinStreg? 
Jeg fik ideen til MinStreg, da jeg en dag 
sad og bladrede alle mine gamle skitse-
bøger igennem med alle de gamle teg-
ninger. Nogle af dem tænkte jeg kunne 
være sjove at tegne ind på computer. Så 
det gjorde jeg og resultatet blev meget 
godt. Der kom flere og flere tegninger til, 
og en tilfældig onsdag aften (efter et par 
glas rødvin) endte det med, at jeg pludse-
lig have fundet mit kunstnernavn og op-
rettet et CVR nr. Den aften blev min side 
til, nemlig - MinStreg! 

2. Hvorfor hedder din side MinStreg? 
Da jeg skulle til, at finde mit navn var jeg 
indeover mange forskellige, men syntes 
ikke rigtig noget fangede. Mit eget navn, 
Heidi Rasmussen, var også bare for kede-
ligt. Jeg tænkte at, den streg, jeg tegnede 
med var anderledes og unik, og der igen-
nem kom navnet MinStreg til. 

3. Hvorfor har du valgt at lave en stil-
art der henvender sig mest til børn? I 
starten var mine tegninger meget alsidi-
ge, og jeg har selv mange af mine tegnin-
ger hængende i vores stue. Jeg fandt hur-
tigt ud af at kunderne købte plakaterne 
til børneværelser osv, og det inspirerede 
mig til, at gå videre med den den „børne-
de“ streg. Jeg har selv to små børn og de 
inspirerer mig meget til at tegne børne 
tegninger. Det var f.eks. min pige på 3 år 
der gav mig idéen til pingvinen.

4. Hvilke kunstnere har du som forbil-
lede? Jeg syntes der findes mange gode 
plakat designere. Jeg finder meget inspi-
ration i de lidt ældre kunstnere som f.eks. 

den franske billedkunstner Miró. Han er 
et stort forbillede.

5. Er der en sjov lille historie omkring 
et af dine værker? Jeg har nu en meget 
sjov lille historie til plakaten „Po-Po.“ Den 
tegnede jeg en dag, efter jeg havde afle-
veret min lille pige i vuggestuen. Der var 
nemlig en af hendes kvindelige pædago-
ger, som have en numse der simpelthen 
ligner den po po som jeg har tegnet. En 
rigtig fin, stor, pæreformet numse i et par 
stramme jeans som jeg simpelthen ikke 
kunne få mine øjnene fra, hver gang jeg 
var nede for at aflevere min pige i vugge-
stuen! Også havde hun et stort strit hår.

6. Hvad er dit næste projekt? Jeg har 
netop afsluttet min webshop www.mim-
streg.dk og lige nu står den på juleplakat 
salg. Derefter skal der tegnes flere figurer 
i serien „Når jeg bliver stor...“ og så leger 
jeg med tanken om at starte op på at lave 
børnepuder. Dog er det kun en ide.  

7. Hvad er tanken bag „Når jeg bliver 
stor“? Serien blev skabt, fordi jeg syntes, 
at det kunne være sjovt for børn, at have 
hængende på værelset så de igennem en 
simple, naiv børneplakat, kan fortælle om 
deres drømme når de bliver store.

Info om MinStreg:

MinStreg er plakater der er  illustre-
ret og designet af - Heidi Rasmussen.  
Plakaterne er uden ramme og sælges 
i forskellige formater. 

For mere tjek www.minstreg.dk ud.

MINSTREG
Månedens
kunstner
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Hvad var dine tanker omkring det med 
at være gravid? 
Jeg havde det rigtig godt. Jeg var heldig 
ikke at have nogen som helst problemer, 
og heller ikke kvalme. Min krop var dog 
mærkelig og anderledes helt fra start af 
og jeg var ret påvirket af hormon til tider. 
Plus ingen kvalme, betød 25 kg ekstra!

Hvordan havde du det med, at skulle til, 
at være mor? 
Jeg havde det vidunderligt, men samtidig 
var jeg skrækslagen. Jeg anede intet om 
det og jeg vidste ikke hvordan jeg skul-
le håndtere det, men min kærlighed og 
forelskelse til den lille baby i min mave, 
overvandt alle de følelser jeg havde. Min 
kæreste var utrolig god til at se tingene 
anderledes og mere afslappet. 

Hvilken slags mor er du?
Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, jeg for det 
første er en helt almindelig førstegangs 
mor, med alt hvad det indebærer. Man-
ge lutter bekymringer, omkring man nu 
gør det rigtig og godt. Jeg har nu også 
lært, at jeg eller vi gøre tingene på vores 
måde, og ikke lade mig diktere for meget 
af familie eller bøger osv. Udover det så 
er jeg en kærlig mor og en smule for ef-
tergivende. 

Hvad er vigtigst for dig, at lære din søn? 
At alle mennesker har værdi. At jeg elsker 
ham ubetvinget, at han aldrig skal vinde 
min kærlighed. At han altid kan komme 
til os. At alt skal starte med kærlighed og 
venlighed, men jeg vil også gerne lære 
ham at være tro mod hans indre. Eks. hvis 
han på nuværende tidspunkt ikke har lyst 
til at sige „hej“ til en eller anden, svare på 
et spørgsmål fra nogen eller sige „tak“ for 
gaven, så tvinger jeg ham ikke til det. Han 
skal aldrig tvinges til noget. Jeg siger tak 
på hans vegne. Han er kun 2 snart 3, og 
jeg vil ikke have det sådan at det skal ses 
udadtil at min søn dygtig og perfekt, for 
sådan er det ikke.

Jeg vil gerne lære ham engang i frem-
tiden, at være et „ordentligt“ menneske, 
forstået på den måde, at han jo skal be-
handler verdenen og andre godt, at han 
ved hvem han er, hvad han er værd og at 
han behandler sig selv ordentligt. 

Hvad er det bedste råd du kan give an-
dre forældre?
Jeg er selv så ny, så det eneste jeg kan 
give videre nu er de få ting jeg har lært: 
Nyd det! De er små i så kort tid. Jeg fik 
dette råd og nød det i fulde drag, mens 
han var helt lille, selvom jeg havde sto-
re sorte rander under øjnene. Jeg nyder 

det nu hvor han har den skønne og sjove 
alder, selvom han også er en sæk lopper, 
og jeg vil nyde det hele vejen, for jeg når 
ikke at se mig om før han er stor og vil alt 
selv. Et andet råd er at det I gør det er det 
der er bedst for JER. Punktum. Ligesom at 
vore søn stadig sover med os i soveværel-
set. Det hører vi lidt for indimellem, men 
jeg er ligeglad. Vi sover alle bedst sådan, 
og sådan er det bedst for os. 

Hvad er dit bedste øjeblik med din søn? 
Der er mange! Jeg kan slet ikke beskrive 
et eneste. Der er noget skønt hver dag og 
han er simpelthen så sjov for tiden. Det 
kunne være hvad som helst. Han glem-
mer f.eks. aldrig, at spørge om morgenen 
om jeg har sovet godt? Det har han gjort 
siden han lige fyldte 2 år. Det er da vid-
underligt. 

Hvad skal din søn aldrig? 
Jeg er bange for, at det er noget jeg ikke 
kan bestemme. HVIS jeg kunne så måtte 
det gerne være at han aldrig vil tage stof-
fer. 

Hvordan bruger du din tid, når du har 
lidt alene tid? 
Cafe tur med kæresten, lidt træning, ren-
gøring (kedeligt det ved jeg, men det kan 

JULIE BERTHELSEN

VIDUNDERLIGT 
SKRÆMMENDE& 
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være svært med sønnike hjemme), venin-
der, og ellers oftest bare hjemme på sofa-
en med en god serie eller film på netflix. 
Total afslapning. Man skal være meget på 
når man er med sit barn, om man vil det 
eller ej, så må man finde overskudet frem.
 
Hvad havde du aldrig troet, du selv kun-
ne finde på at gøre? 
Jeg havde aldrig troet, at jeg ville benytte 
mig af et gammelt trick fra Grønland, som 
man bruger, når babyer er forkølede. De 
kan jo ikke pudse næse, når de er så små, 
så man suger simpelthen snot ud af deres 
næser med munden! Min mor gjorde det 
på min lillebror som barn, men jeg havde 
aldrig troet, at jeg selv ville gøre det. Før 
var jeg nemlig ret sart med alt, hvad der 
havde med snot, slim og afføring at gøre. 

Nu tager mine instinkter bare over. Det 
er blevet en nødvendighed, at jeg klarer 
det, så det gør jeg! Og andres børn – dem 
tager jeg da også. Jeg kan virkelig mærke, 
at der nærmest er blevet trykket „on“ på 
mine knapper med mine „mor“ overlevel-
sesinstinkter. De små mennesker er bare 
blevet det, alt andet overskygger vigtige 
ting i livet, og i det lys er min egen sart-
hed blevet fuldstændig ligegyldig.

Hvad er kommet bag på dig i forhold til 
dit parforhold? 
At jeg faktisk sætter min alene-tid højere 
end tosomheden nogle gange. Mens jeg 
var gravid, talte alle om, hvor hårdt det 
er for parforholdet, at blive forældre, og 

jeg havde lange snakke om det med min 
kæreste, Minik. Der var ingen, der fortalte 
om tabet af „mig-tiden“. Nu kan jeg mær-
ke, at det næsten er vigtigere indimellem 
bare at være Julie, end det er at være „Ju-
lie og Minik“. 

„Alene tiden“ – er blevet vigtig for mig 
på en helt anden måde. Hvis jeg ikke får 
min „alene tid“, glemmer jeg helt mig selv 
og agerer kun som mor, partner, karriere-
kvinde og superwoman. 

Hvad er dine råd til at gøre hverdagen 
mindre stresset? 
Det er jo ret forskelligt. Man må følge sit 
barns signaler. Jeg synes stadig, det med 
at sove, når man kan, er et godt fif. Søvn 
hjælper på alt. Jeg ved godt, at huset nu 
også skal passes, men indimellem må det 
hele sejle, så mor kan sove.

Det andet mirakelmiddel er, at huske 
at afsætte tid til sig selv. Det er kommet 
bag på mig, hvor højt jeg værdsætter tid 
til mig selv. Minik og jeg finder tid til hin-
anden i al virvaret, men det er sjældent, 
jeg giver mig selv lov til at være bare mig. 
Jeg prøver derfor at smide tid ind til frisør 
eller anden luksus. Eller en tur ned i byen 
på café, ud og shopping eller ud at spise 
med veninder. Uden børn!

Hvad gør du, når du er træt, og alt virker 
uoverskueligt? 
Åh, så bliver jeg virkelig fem år gammel, 
når jeg er rigtig træt, så det har været ret 
udfordrende. Jeg er blevet meget bedre 

til at sove, når jeg kan, nu, men i starten 
var jeg dårlig til det. Nu, hvor hverdagen 
kører, og vi har almindelig dagsrytme, er 
det svært at nå at få ordentlig søvn. Der 
er ikke andet for end at prøve, at styre 
temperamentet, finde overskuddet frem 
og sove, når der kan soves!

Her til sidst hvad er så det bedste fød-
selsforberedelse fif, du kan anbefale til 
andre gravide? 
Jeg kan kun sige, at ordentlig forberedel-
se er alfa og omega. Jeg gik hos Smertefri 
Fødsel ved Anja Bay-metoden (mental og 
fysisk forberedelse til at tackle smerte og 
fødsel www.smertefrifoedsel.dk). Jeg var 
lykkelig, at have gjort det. Min fødsel gik 
godt, hurtig, men med ve-storm. Det var 
derfor dejligt, at være velforberedt både 
mentalt og fysisk. Jeg vil bestemt anbe-
fale andre gravide det. Du tager jo heller 
ikke til en eksamen uden forberedelse.

BLÅ BOG:

NAVN: Julie Ivalo Broberg Berthelsen
ALDER: 35 år
KARRIRE: sangerinde
INFO: Bor i Odense med sin kæreste, 
den professionelle håndboldspiller Mi-
nik, der ligesom Julie har grønlandske 
rødder. Sammen har de sønnen Casper 
Nanoq Dahl Høgh på 2 år.
FREMTIDEN: Julie Berthelsen er i 
øjeblikket i fuld gang med, at skrive 
sange til sit helt nyt album. 
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KLASSISK
med et farverigt twist
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 Børn og bolig har væet et smut forbi 
 Lystrup for, at besøge og intervie- 
 we designer bag KlipKlap. Læs her 

hvad hun svarede til spørgsmålene. 

Hvordan opstod idéen og inspirati-
onen omkring møblerne ?
Jeg (ejeren) var på barsel med mit første 
barn. Jeg gik til mor/barn-gymnastik med 
min søn fra han var ca 4 uger til nok ca 6 
mdr., og her lærte vi forældre, hvor vigtigt 
det er, at man er på gulvet med sit barn, 
så det kan lære at trille, rulle, kravle, ligge 
på maven for at styrke ryg og nakke osv. 
Når jeg efter hver runde gymnastik kom 
hjem på vores trægulv, i vores stuen, var 
det bare ikke fedt at ligge og trille rundt 
på trægulvet. Således opstod idéen til det 
produkt, der i dag er mit bedst-sælgende 
produkt, nemlig KK 3 fold. 

Hvad kendetegner dine møbler ?
Høj kvalitet, flot og anderledes design til 
børn, diskret design til børn/familien

Hvilket af dine designs er mest 
efterspurgt ?
KK 3 fold trods det, at det den koster 4999 
kr. Jeg tror, at de mange funktioner ret-
færdiggør prisen.

Hvordan kan det være du ikke 
arbejder med mønstre ? 
Der findes rigtig meget spraglet og møn-
stre til børn, så jeg var ude efter, at lave 
en dejlig, rolig, lidt mere neutral samlings-
sted i rummet, hvor hele familien kunne 

mødes til masser af leg, hygge og højtlæs-
ning og tummel. 

Hvilken målgruppe og familie type 
er det som købe dine møbler ?
Det er faktisk alle familier. Mange tror, at 
slutkunden er den „rige“ familie men rig-
tig mange er ofte den helt „almindelige“ 
familier som ligefrem ønsker sig en ma-
dras som eneste julegave fra alle de per-
soner, som giver gaver til dem.

Hvorfor er dine møbler oplagt for 
børnefamilier ? 
Møblerne favner hele familien fra barnet 
er nyfødt, til det bliver en tumling, til det 
bliver et stort barn, skolebarn, teenager. 

Hvad er dine møbler lavet af og er 
der en vis garanti på møblerne ?
Kernen er koldskum i en høj kvalitet, såle-
des at skummet ikke synker sammen ved 
brug. Metervaren til betrækkene er 100% 
polyester for at opnå så slidstærkt et styk-
ke møbelstof som muligt. Der er ikke no-
gen specifik garanti.

Hvilket produket er din favorit ?
Det har ALTID været KK 3 fold. Lige for ti-
den bruger vi også en KK 4 fold hver ene-
ste dag hjemme på det ene børneværelse 
til højtlæsning, godnatlæsning, Ipad m.m. 
Drengene på snart 2 og 6 år nyder at sid-
de ved siden af hinanden på KK 4 fold. På 
KK 3 fold tumler de mest med hinanden. 
Det er der ikke plads til på samme måde, 
som på KK 4 fold.
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Hvem bor her? Det gør Hjalte på 5 år og 
storesøster Clara på 7 år.

Hvad er der især lagt vægt på i indret-
ningen? Vi har lagt vægt på gulvplads, 
opbevaring, samt placering af div. møb-
ler i forhold til skråvæggene. Selvfølgelig 
også personlighed og opdelingen i hhv. 
pige- og drengeafdeling, så børnene lidt 
føler, at de har hver sit værelse. Det siger 
de faktisk også, at de har. Der KAN være 
en skarpt optrukket usynlig linie mellem 
de to afdelinger!

Hvor finder du ting til børneværelset? 
Jeg går rigtig meget op i klassisk design 
og har en forkærlighed for retro og gen-
brugsguld. Jeg bliver hele tiden inspireret 
på f.eks. Instagram og magasiner. Jeg går 
efter genbrug og personlige arvestykker 
med en historie mixet med nye ting. Cla-
ras kommode har tilhørt oldemor, klude-
tæppet er fra mit eget barndomsværelse 
og lavalampen er min egen fra sluthalv-
femsernes technotider. Jeg finder utrolig 
mange ting hjemme ved mine forældre, 
som har en garage der er en tidslomme 
fyldt med fund. Tremmesengen (nu Hjal-

tes juniorseng) fik vi i gave, da vi ventede 
Clara. Skabene er købt brugt, og så har vi 
selv malet dem. Til gengæld har Clara fået 
en ny Eames plastikstol til sit skrivebord. 
Tanken er, at stolen skal følge hende, når 
hun engang flytter hjemmefra. Det bety-
der ikke så meget, hvor tingene er købt, 
mere at de passer ind. Så det er en blan-
ding af meget gamle ting, nye billige ting 
og et par enkelte nye, lækre indkøb med 
lang holdbarhed, når der er luft i økono-
mien til dem, men så skal de enten ikke 
skiftes ud eller også kan de gå i arv.

Hvor meget har dine børn at sige – Er 
de med i indretningen af værelset? De 
er meget med i indretningen. Værelset er 
deres frirum, hvor de bestemmer, så det 
skal være et sejt børneværelse. De vælger 
selv farver og tema, som jeg så indretter 
efter. Der skal være plads til at lege, plads 
til det grimme legetøj deres yndlingsting 
og små skatte i opstillinger, de selv laver 
og flytter rundt på. Det alt for store Bar-
biehus er absolut ikke min yndlingsting, 
men som var et MEGA stort ønske, Clara 
fik opfyldt for nogle år siden. Der bliver 
da heldigvis også leget meget med det. 

P.t. er Monster High dukkerne flyttet ind.  
En anden ting moderen nu hader er lege-
tæppet og lænestolen. Jeg prøvede nu at 
liste begge dele væk, men Hjalte slæbte 
dem på plads, så snart jeg havde taget 
billederne. Jeg synes, at værelset er pæ-
nere uden, men han kunne ikke undvære 
legetæppe eller godnathistoriestolen!

Dit bedste tip? Paller! Jeg er rigtig glad 
for pallesengen – en idé som mange an-
dre også har taget til sig. Handy-far skal 
snart igang igen, da Hjalte er ved at vokse 
ud af tremmesengen. Jeg er også særligt 
glad for plakaterne, som jeg selv har lavet. 
Det er nemt at printe et udsnit af et ferie-
billede i stort format evt. i sort/hvid. Det 
store C bogstav har jeg lavet ud fra Claras 
ønsker om mint og leopard. Tin Tin pla-
katerne er faktisk bare klistermærker, jeg 
har købt, scannet ind, og derefter printet 
et udsnit af i stort format. Jeg elsker krib-
le-krable plakaten, som jeg købte for fle-
re år siden. Den holder stadig. Jeg synes, 
at billeder, plakater og puder er en nem 
måde at ændre stilen i værelset på, så kan 
det hurtigt ændres, når børnene lige skif-
ter smag eller superhelteidol. 

…Kom indenfor hos Clara & Hjalte
På besøg i et børneværelse
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Du elsker gul , 
men ender altid 
med sort? Du bliver 
påvirket af boligtrends 
og nutidens moderne far-
ver. Men dit valg af farver er 
faktisk vigtigt.

Farver kan give os energi og styr-
ke, eller det modsatte. Vi reagerer på 
dem enten bevidst eller ubevidst. Det er 
derfor vigtigt, at trives i de farver, vi omgi-
ver os med. De farver, vi vælger kan have 
en afgørende effekt på os, vores humør, 
personlighed og udvikling.

Læs om farvernes betydning. Se om de 
passer til din personlige bolig og tøjstil.
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HVID
Er modsætningen af sort. Hvid står for lys, 
lethed og især uskyld. Hvid giver renhed, 
sarthed og fred. Ren hvid er også sneens 
farve, og derfor kan en skarp hvid virke 
kold, men der er ikke kulde i hvid. Dan-
skere foretrækker ofte hvide vægge. Det 
kan give ro. For meget hvidt kan dog også 
være lig med tomhed og indre uro. Sort 
og hvid sammen, som de to eneste farver 
i et rum signalerer ofte et stort behov for,  
at have kontrol.

SORT 
Står for natten, det ubevidste og det dra-
matiske. Sort er farven for det skjulte, det 
seksuelle, for lidenskaber og tabuer. Sort 
er også den farve, som næsten alle dan-
skere har masser af tøj. Sort kan man bru-
ge til alting, mener vi. Alt fra den lille sorte 
festkjole til hverdagsjeans osv. I farvepsy-
kologien virker sort både beskyttende og 
afvisende, da sort er en farve, der lukker 
andre ude. Sort handler også om kontrol 
og magt. Sort forbinder man tit med dy-
ster, såsom død og begravelse, men i Kina 
står farven sort for både genfødsel, vilje-
styrke og livets fundament.
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RØD
Er den varmeste og mest markante af alle 
farver. Rød forbindes med vrede, aggres-
sion, blod og krig. Rød handler om om-
væltning og forandring. Der er knald på 
rød, som også er revolutionens farve. Rød 
er derfor fare, men samtidig er rød også 
kærlighedens farve. Klar rød er mod, ener-
gi, lidenskab og kraft. Stærk rød er erotik 
og begær. Klassisk tomatrød kræver plads 
og giver opmærksomhed. Jo mere lys rød 
bliver, jo mere mild og blid bliver energi-
en. Mistes for meget rødt, kan livskraften 
dog helt forsvinde, mens en mættet rød, 
der er rød blandet med jordfarven brun, 
står for hygge, stabilitet og varme. 

GUL
Forbindes ofte med solen. Den klare stær-
ke gule farve lyser op og giver liv. Men 
gul kan også være påtrængende og give 
hovedpine. En dæmpet, men stadig klar 
gul betyder glæde og optimisme, mens 
en karrygul tit forbindes med misundelse 
og bedrag. Hos både de gamle egyptere, 
aztekere og kinesere blev gul forbundet 
med visdom. I Europa har gul derimod et 
dårligt rygte, da Judas efter sigende bar 
en gul kappe, da han forrådte Jesus.
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BLÅ
Af farverne er blå den koldeste. Blå dæm-
per blodtryk og puls og får os til at slappe 
af. Blå står ofte for troværdighed, seriøsi-
tet, stabilitet og loyalitet. Men blå tilføjer 
også kulde. Blå er en rationalitet, der ikke 
tager hensyn til andet end fakta. De dybe 
blå nuancer minder om vand, eftertanke 
og fordybelse, mens de lyseblå nuancer 
minder os om lethed, glæde og klarhed. 
Historisk er blå knyttet til det kongelige.

GRØN
Moder naturens farve. Grøn står for har-
moni, vækst og balance. Mange forbinder 
grøn med sommer, træer og græs. De ly-
segrønne nuancer signalerer håb og opti-
misme. Der er noget sprælsk og forvent-
ningsfuldt over lysegrøn. De dybe grønne 
nuancer derimod er mere rolige og signa-
lerer balance, venlighed og det at „hvile i 
sig selv“. Når grøn går hen bliver grumset, 
kommer der noget negativt ind i farven, 
nemlig usikkerhed om, hvad der sker.
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Tips
Hold børnehjørnet 

og resten af rummet 
i de samme nuancer, 
det virker mere roligt. 
Vælg enkle dele i en 

farve som kan træder 
frem, såsom ræven på 
kurven, det giver liv. 

I den nye stue skal der stadig være plads 
til børnene. For det er det rum vi er mest 
sammen i.

I indretningen af rummet har det hand-
let om at finde en god balance mellem 
det barnlige, sjove og funktionelle, men 
samtidig finde noget, som vi voksne kan 
holde ud at kigge på. Og ja, ærlig talt så 
må det også godt være nemt at rydde op 
om aftenen efter børnene er lagt i seng. 
Det er bare rart med en ryddet stue, når 
man skal smække benene op.

For at samle deres plads lidt er der med 
tape markeret et hus på væggen. Inde i 
huset er et løvehoved, som de fik i gave. 
Foran huset ligger et legetæppe fra bOb-
les (til 499 kr.) sammen med nogle puder 
til at putte sig lidt i. Ved siden af står den 
fine stol, som vi fandt på loppemarked.

Noget af det som lige giver rummet lidt  
liv, men på en enkelt måde, er de opbe-
varingskurvene fra 3 sprouts, som er fan-
tastisk til børnes legetøj. De er voldsomt 
rummelige og pynter fint i et hvert rum. 
Samtidig med, at de netop er lidt sjove.

PRAKTISK BØRNEHJØRNE

Fra kaos
til orden...
...det er noget, de fleste af os mød-
re især godt kan lide tanken om. 
Så hvis du er træt af gentagelige 
oprydningsaftner, så se her, hvor-
dan du får styr på legetøjet  i fæl-
lesrummet, så det er rart både for 
de store og små. 
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Tripp Trapp-stolen, er den evige klassiker 
fra Stokke, som altid har været unik, fordi 
den med sit design kan følge dit barns ud-
vikling hele vejen gennem barndommen. 

For ikke mindre end 40 år siden skabte 
designeren Peter Opsvik Tripp Trapp-sto-
len, fordi hans egen søn var vokset ud af 
sin egen barnestol, men var stadig for lille 
til en voksenstol. Det viste sig at være en 
rigtig god opfindelse. Stolen blev nemlig 
meget populær i alverdens børnefamilier, 
fordi den som den første barnestol kunne 
justeres i takt med barnets vækst. 

Stolen er praktisk og dens tidløse de-
sign passer også ind i ethvert rum og til 
enhver stil, og nu fås den oven i købet i 
to nye farver: Lava Orange og Aqua Blue.
De to komplementærfarver, er inspireret 
af stolens fødselsårti 1970’erne. 

Hvad kendetegner Stokke?
Stokke er kendetegnet ved gode og soli-
de kvalitetsprodukter. Det første produkt 
blev designet til børn, blev lanceret i 1972 

- nemlig Tripp Trapp-stolen, som har solgt 
mere en 9 millioner eksemplarer og som 
stadig er et af kerneeprodukterne i Stokke 
kollektionen. Siden 2006 har Stokke foku-
seret på udelukkende at designe præmi-
um børnemøbler og udstyr bl.a. højstole, 
klapvogne, baby carrier, tekstiler og pleje. 
Stokkes produkter opfordrer til interakti-
on mellem forældre og børn og sikrer en 
sund udvikling for små børn.

Hvad var idéen bag Tripp Trapp 
stolen ?
Ideen bag den ikoniske Tripp Trapp-stol er 
at få børnene til at sidde med ved bordet, 
på samme niveau som de voksne. Tripp 
Trapp-stolen er lavet af massivt bøgetræ i 
høj kvalitet. Siddepladen og fodpladen er 
fuldt ud justerbar i både højde og dybde, 
hvilket betyder, at det nemt kan justeres 
til et voksende barn og stadig tilbyde et 
komfortabelt sæde. Dette afspejles også 
i de nyeste tilføjelser til Tripp Trapp-sto-
len, som blandt andet introducer Stokke 

to helt nye Table top motiver. Der har et 
legende og lærerige temaer som „farmen“ 
og „havet“ åbnes der op for et univers af 
historier, der kan deles og diskuteres om-
kring bordet.

Hvad er Stokkes top tre mest solg-
te produkter ? 
Tripp Trapp Stolen, Tripp Trapp vintage og 
Cruisi barnevogn.

Hvordan kom idéen til at lave pro-
dukter, som Tripp Trapp og Sleepi, 
der kan bruges til børn der vokser?
Idéen til de to produkter, som Tripp Trapp 
og Sleepi stammer fra ideen om at lave 
et solidt produkt der bare holder og som 
man kan bruge i mange år - hvis ikke hele 
livet. Vi lever i en kultur hvor forbrugerne 
har en tendens til at købe og smide ud 
- Stokke tænker på miljøet og på omver-
denen og vil designe produkter, som man 
ikke bliver træt af og som kan gå i arv i 
flere generationer.

En 

klassikerTIDLØS 
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Tip: 
Hos Panduro Hobby. kan du fin-
de alt, hvad du skal bruge, plus 
et lille hæfte, der viser dig, hvor-
dan du skal gøre, og hvilke møn-
stre du kan lave på dine tekstiler. 

Dip dye er en dyppeteknik, hvor du kun 
dypper halvdelen af stoffet i farven, eller 
hvor du dypper stoffet ad flere omgange, 
så farven bliver mørkere og mørkere. Tie 
die er en teknik, hvor du snor og binder 
dit stof og herefter dypper det i farve, så 
der opstår et mønster i stoffet.

Du kan både bruge elastikker, klemmer 
og snor, når du skal snøre stofferne sam-
men inden farvningen. Eller du kan vælge 
at folde stoffet i firkantede felter. Det gi-
ver helt forskellige udtryk og mønstre.

Sådan gør du 
Bastikfarve er nu ret nemt at lave, fordi du 
selv blander og fikserer farven. Du oplø-
ser saltet i 30 grader varm vand – jo var-
mere vandet er, jo kraftigere bliver farven. 
Herefter opløser du fiksermiddel i vandet, 
også farven. Skal du lave tie dye, lægger 
du snoret eller foldet stof ned i dit farve-
bad og rør indimellem for at sikre, at det 
bliver ensartet i farven. Lad stoffet flyde 
frit i ca. 30 minutter, tag det op og skyld 
farve. Fjern dine bånd eller snore. Vask det 
herefter i maskinen på 40 grader.

Ved dip dye, skal du kun dypper halv-
delen af stoffet i farven. Vil du have tone i 
tone, tilføjer du løbende mere farve i van-
det og dypper undervejs. Først hele stof-
fet  kort, så halvdelen i lidt mørkere farve 
og til sidst kun 0,5 af stoffet i kraftig farve. 

Du skal bruge:
Bastikfarve 69 kr., en spand, snor, elastik-
ker, 1 kg. salt, 200 gr. fiksermideel 59 kr., 
og 10 liter vand. Alt er fra Panduro Hobby.

TIE DYEeller
DIP DYE?
Det var hot i 1790’erne. Nu er loo-
ket tilbage! – især inde for bolig, 
ser vi at forskellige versioner af dip 
dye er tilbage i farver og mønstre. 
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GRATIS

RÅDGIVER
personlig

BOOK GRATIS RÅDGIVNING


