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Bevezető

Nagyon sokszor találkoztam már azzal a problémával, hogy fel kéne dobni egy szoba 

vagy a lakás hangulatát valamivel, de mégsem jut eszünkbe semmi frappáns ötlet! 

Biztosan érezted már úgy, hogy szeretnél egy kis megújulást vagy valami izgalmas 

változást, de nem akarsz rá vagyonokat költeni. Lehet, hogy a meglévő bútorok is 

rendben vannak, sőt, teljesen újak, de hiányzik egy apró részlet, amitől igazán tökéletes 

lenne az összhatás. Ezért született meg a Hogyan dobjam fel a lakás hangulatát?       

e-könyv, hogy segítségedre legyen ebben.

A lakásunk, a házunk az Otthonunk – feltéve, hogy jól érezzük magunkat benne. Ha már

hosszú évek óta változatlan a berendezés és a dekoráció, egy kis frissítés pozitívan fog 

hatni. Ha más stílusjegyeket szeretnél kipróbálni, átalakítanád az egész lakást vagy 

olcsó, de nagyszerű változásokat szeretnél, akkor most kedvedre válogathatsz a több 

mint 30 féle inspiráló ötlet közül. Természetesen akár 300 vagy 3000 ötletet is 

összegyűjthettem volna, de úgy vélem ez a 30 kreatív megoldás gondolatébresztőnek 

elég lesz. 

Kinek ajánlom?

Pénztárcakímélő ötleteket keresőknek: Lakhatsz családi házban vagy társasházi 

lakásban az otthonodra épp elég sok pénz elmegy a rezsi miatt, és kevés marad a 

felújításra, állagmegóvásra, no meg a csinosítgatásra. De jó hír, hogy kevés 

pénzből is feldobhatod a lakásodat a most bemutatott tippek segítségével.

Panelban élőknek: A kötöttségek és a szűkös alapterület nem lehet akadály.

Új lakásba/házba költözőknek: Egy költözködés anyagilag sokszor megterhelő 

lehet, és bár lehet, hogy az első időkben nem lesz pénzed a helyiségek teljes 

berendezésére, de azért a dekorálásáról még nem kell lemondanod. Sok olyan 

olcsó megoldást találhatsz, amitől rögtön otthonosan fogod érezni magad az új 

lakásodban. Ráadásul minden olyan dekoráció, amit saját kezűleg készítesz még 

hangulatosabbá változtatja a lakásodat.
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Albérletben élőknek: ha nem teheted meg, hogy felújítsd az egész lakást, de 

szeretnél otthonosan élni kevés pénzből.

Mindenkinek, aki egyedi és különleges megoldásokat keres, nagy felújítás, 

felfordulás nélkül és valami látványosra vágyik.

Miről olvashatsz?

A lakásod bármelyik szeglete is szorul felújításra, az előtted álló hat fejezetben biztosan 

megtalálod a számodra megfelelő ötletet, ami feldobja és felfrissíti majd a megunt 

enteriőrt. Böngészd végig az Átrendezés, Felújítás, Fal, Padlóburkolat, Világítás és a 

Kiegészítők és Dekorációk című fejezeteket és válogass a több mint 30 féle kreatív 

megoldás közül. Akár egy szimpatikus inspiráció megvalósításával is elérheted, hogy 

más szemmel nézz majd az új szobádra. Merj elrugaszkodni a megszokottól és készíts 

üde, barátságos nappalit, hívogató és praktikus konyhát vagy épp bensőséges és stílusos 

hálószobát.

Még több inspiráló lakásfotóért látogasd meg Pinterest képgyűjteményemet és 

csatlakozz a követőimhez! Kívánom, hogy hasznodra váljon ez a több mint 30 ötletes 

megoldás.
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Ebben a fejezetben olyan ötleteket mutatok be neked, ami lehet, hogy elkerülte a 

figyelmed, mikor azon gondolkoztál, hogy miként lehetne a megszokott szobabelsőt 

kicsit átváltoztatni. Úgy is lehet változást elérni, hogy nem cseréled le a bútorokat vagy 

kezdesz falfestésbe. Némi fejtörést és előzetes tervezést igényel, de legalább pénzbe 

nem kerül: ez az ÁTRENDEZÉS.

Látványos átalakulást érhetsz el a szoba megjelenésében, ha a benne lévő bútorok helyét

változtatod meg. Ha épp csak most költöztél be és még nem találod elég otthonosnak a 

lakást, akkor rendezd be újra.

Amerikai konyhás nappalid van? Ha van lehetőséged rá, próbáld ki, hogy 1. elforgatod 

az étkező asztalt, a székekből csak annyit teszel az asztal köré, amennyit hétköznap 

használtok, a többi az íróasztal mellé vagy más helyiségekbe kerüljön. A konyhasziget 

meghosszabbításaként rátolhatod az étkező asztalt a pult falára is. Arra azért figyelj, 

hogy a ne nehezítsd meg a sziget körbejárhatóságát feleslegesen.
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Az ülőbútorokat is érdemes jobban szemügyre venni. 2. Használhatod a kanapét 

térelválasztóként a konyha és a nappali között, erre a modern, alacsony háttámlás 

modellek a legjobbak, mert optikailag elválasztják a funkciókat, de mégsem képeznek 

nagy és súlyos akadályokat. A régebbi, magas háttámlás, öblös garnitúráknál fennáll ez a

veszély.

3. A fotelok áthelyezésével különböző módokon befolyásolhatod a nappali hangulatát: 

ha kevés vendég fordul meg nálad és inkább kikapcsolódni, tévézni szoktál, akkor a 

tévé-médiafal lesz a szoba fókuszpontja, erre néznek majd a bútorok. Ha nagy társaságot

szoktál fogadni, akkor a fotelek a kanapé körül szabályosan vagy lazán szemben 

álljanak, attól függően, hogy mennyire akarod a játékos vagy a pedáns oldaladat 

megmutatni. 

Változatok ülőgarnitúra elrendezéséhez:
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Fókuszpontos nappali

 Formális elrendezés

Társasági elrendezés 

 Gyermekközpontú



Amennyiben túl sok kötöttséggel rendelkezel és sok fix, nem mozdítható bútorod van, 

akkor is van megoldás! 4. Gondolkoztál már azon, hogy a lakás minden funkciója a 

helyén van e? Van egy szuper, trendi reggeliző pultod, de sose ülsz oda enni? Vagy épp 

mindig a konyhában eszel és az étkező asztalt csak lerakónak használod, esetleg azon 

dolgozol? A nappali egyik sarkában ácsorog egy régi füles fotel (mondván, hogy 

olvasósarok) de sose szoktál beleülni? Sok helyet felszabadíthatsz azzal, hogy ezeket a 

felesleges funkciókat kiiktatod vagy más funkciót adsz nekik. Legyen a kihasználatlan 

olvasósarok helyén dolgozórész, a reggeliző pultot pedig vond be a főzés előkészítésbe. 

Az így felszabaduló négyzetméterek pedig segítségedre lesznek az újrarendezéskor.

Még több helyre volna szükséged?

Úgy nyerhetsz magadnak több helyet, ha alaposan végiggondolod, hogy tényleg minden 

bútorra szükség van-e a szobában. Hidd el, ha kevesebb a bútor a szoba tágasabbnak is 

fog tűnni és jobban lehet benne mozogni. Törekedj arra, hogy ne legyen bútorraktár a 

lakásodban! 

„Jó-jó, de mi legyen a sok holmival, amit eddig a szekrényekbe raktam?” Ha tényleg 

szükséged van rájuk, tartsd meg őket és nézz szét a lakásban, hol tudnál még tárolókat 

kialakítani. Nem csak szekrényekbe lehet pakolni! Az ágy alá gurítható tárolórekesz sok 

mindent elnyel és a közlekedők felső, rejtett zugaiba is elfér néhány csinos polc, ahová 

dobozokban, kosarakban pakolhatod a féltett kincseidet.

Ha nincs máshol hely és több funkciót kell egy helyiségen belül megoldani, amik 

ráadásul még szeparációt is igényelnek, akkor 5. használj térelválasztót. Az imént 

említettem, hogy lehet a kanapé térelválasztó, de ha a polcos megoldás mellett döntesz, 

akkor szellős, átlátható marad a tér és még pakoló helyet is nyersz vele a könyveidnek 

vagy dekorációknak. De állíthatsz más bútort, térdfalat, konyhapultot és más ötletes 

dolgot is a két funkció határához.
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Mire gondolok ötletes alatt?

Helytakarékos és olcsó megoldás például a vékony kifeszített kötél, faág, bambusz, 

spagetti függöny stb. A kötél és a faág térelválasztóhoz a mennyezetre és a padlóra egy 

keskeny fa keretet kell rögzíteni, aminek tartó és takaró funkciója van egyben. 

Elválasztó elem lehet több nagyobb cserepes növény, egy faragott paraván vagy egy 

szép lerakó komód. Amennyiben konyhaszigettel választanád el a nappalit a konyhától, 

akkor tervezhetsz mellé reggeliző pultot vagy alacsonyabb ülőpadot, ami a reggeli 

kávézásnak adhat helyet.

Ez eddig mind-mind spórolós beavatkozás volt ahhoz, hogy kicsit felfrissítsd a lakásod. 

Ha már minden bútor átmozgattál vagy pont azért, mert mégsem sikerült az újra 

rendezéssel elérni a kívánt hangulatot, akkor olvass tovább és nézd meg a többi 

lehetőséget! A következő fejezetben a meglévő bútoraid felhasználásával hozhatsz új 

stílust a szobába a FELÚJÍTÁSI ötletek segítségével. Számtalan ügyes tipp vár rád, 

ami segít, hogy új színben lásd a régi bútoraidat.
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Ebben a fejezetben megmutatom, hogyan tudod a meglévő bútoraidat felhasználni és 

felújítani úgy, hogy akár rá se lehessen ismerni, vagy épp úgy tűnjön, hogy a legújabb 

trendi bútorkatalógusból választottad. Ezekhez az átváltoztatásokhoz némi kézügyesség,

barkácsolási kedv és szabadidő szükséges. Viszont megtarthatod a kedvenc bútoraidat, 

időt és pénzt spórolhatsz meg, hiszen nem kell új bútort keresgélned és megvenned.

Felújítás - Egyszerűtől a nehezebbig

Ha még ezelőtt sose gondolkoztál azon, hogy barkácsolásba kezdj, akkor először 

próbáld ki az egyszerűbb ötleteket, amit ha megvalósítasz igazi sikerélményed lesz és 

talán kedvet kapsz egy bonyolultabb felújításhoz is. Átalakításban jártas és folyton 

kézműveskedőknek pedig ajánlom a nehezebb és időigényesebb ötleteket.
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Olcsó és egyszerű változtatások:

Szekrények és komódok esetében a 6. fogantyú csere a legegyszerűbb felújítás. 

Válassz másik színt, formát ha unalmasnak tartod a gombfogantyút a 

szekrényeken. Akár le is festheted vagy csinálhatsz helyette teljesen új fogantyút 

olyan anyagból, aminek nem is ez a rendeltetése. Például kötélből, drótból, 

rusztikus ajtógombból stb. A gombfogantyút extra hosszú fogantyúra is 

cserélheted, ami nagyon jól illik modern enteriőrökbe. Csupán a meglévő 

lyukakhoz kell igazítani a méretválasztást.

Szintén egyszerű változtatás a 7. bútorok lábait lecserélni, habár látványossá 

csak akkor válik a csere, ha amúgy is hangsúlyos része volt a bútornak az 

átalakítás előtt is. A fa lábakat átfestheted vagy lecserélheted fémre.

Nagyméretű szekrényajtóra többféle dekorációt is készíthetsz, ami új külsőt ad 

majd neki. Ilyen ötletes megoldás az ollóval vágható 8. öntapadós fólia, amiből 

bármilyen mintát elkészíthetsz. Előnye a festéssel és a többi eljárással szemben, 

hogy ha mégsem tetszik vagy egy év után meguntad, akkor csak eltávolítod a 

felületről (esetleg másik mintát ragasztasz fel) Interneten falimatrica vagy 

faltetoválás néven kereshetsz magadnak mintákat vagy meg is rendelhetsz kész 

matricákat.

Unalmas ajtófrontokra ragaszthatsz tükröt is, vagy le is festheted. Ötletes 

megoldás, ha a konyhaszekrény ajtók közül egyet-kettőt 9. táblafestékkel 

befestesz, amire később krétával bevásárló listát vagy recepteket írhatsz.

Bonyolultabb felújítások:

Székeket, asztalokat, szekrényeket 10. átfesteni már nagyobb és időigényesebb 

munka. Nagyon fontos lépés a bútor előkészítése, a hibák javítása és az alapos 

csiszolás. Fedőfesték használata előtt alapozni is szükséges, ha viszont szeretnéd 

meghagyni a fa erezetének látványát, akkor csak lazúrfestékre lesz szükséged.
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Nyitott polcos szekrények látványos átalakulásához dekoráld ki a szekrény hátsó 

falát például stílusos tapétával vagy festéssel. Tehetsz bele öntapadós 11. LED-

szalag megvilágítást is, ami akkor mutat a legjobban, ha a fa polcokat 

üveglapokra cseréled, ami átengedi a fényt.

Ha már rutinos felújító vagy és a barkácsolás sem okoz gondot, akkor a 

következő lépcsőfok az egyedi bútor készítésben az a 12.  „régiből valami 

teljesen újat” átalakítás. Például könyvespolcot elfektetve nyitott tárolópadot 

készíthetsz. Ehhez csupán lábakat kell utólagosan felszerelni az ülőpad aljára és 

a tetejére egy kényelmes, puha ülőpárnát tenni, ami végigér az egész padon. 

Hasonló ötlet a dohányzóasztalból készült ottomán is, aminek szintén kárpit 

kerül a tetejére. 

Kopott vagy 13. megunt kárpitot házilag is le lehet cserélni, kisebb székek, fotelek és 

lábtartóknak kezdőként is neki lehet állni. Ugyanígy bátran készíthetsz saját magad 

egyedi ágytámlát. Egy kanapé áthúzásakor már adódhatnak nehézségek a különféle 

hajlatok miatt, ezért azt bízd szakemberre.

Nem szeretnéd a régi bútoraidat átalakítani, mert teljes megújulásra vágysz? Akkor 

marad a régi bútorok cseréje és az új bútor keresgélése. Néhány tippet azért hagy adjak 

ehhez is!
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Tippek bútorvásárláshoz

 

Alaposan mérd le a rendelkezésre álló helyet, 1-2 centi ide vagy oda gyakran

nem mindegy! Ne feledkezz el arról is, hogy a bútor ne csak a bejárati ajtón

férjen  be,  hanem  a  szobaajtón  is,  vagy  legalább  szétszerelhető  legyen.

(Találkoztam már visszaküldött kanapéval és franciaággyal is. Te ne kerülj

ilyen helyzetbe!)

Minden  esetben  próbáld  ki  a  bútort:  Örök  hiba  kutyafuttában  dönteni!

Széket, kanapét és  ágyat ne kabátban próbálj ki. A székek magassága nem

egyforma,  nem mindegy milyen  magasságú asztal  mellé  veszed meg.  Én

például mindig figyelek arra, hogy olyan asztal-szék párosítást ajánljak, ahol

ha épp szeretnéd kényelmesen keresztbe tenni a lábad, akkor is elférjen az

asztal alatt. Kanapé és fotel választásnál nem ciki elfeküdni benne, gondold

meg, hogy otthon sem mereven ülsz benne, hanem akár féloldalasan, vagy

félig fekve. Ilyenkor is kényelmesnek kell lennie, nemde?

Óvatosan  bánj  a  most  épp  népszerű  formájú  vagy  színű  alapbútorokkal.

Lehet, hogy most nagyon divatos szín a lila és a neonzöld, de pár év múlva

már ciki is lehet. Kiegészítőkből és kisebb bútorokból, amik könnyebben és

olcsóbban  kicserélhetők  azoknak  választhatsz  merészebb  stílusút.  Az

alapbútorok viszont legyen időtállóak!

A következő fejezetben kisebb-nagyobb beruházással járó átalakításokat mutatok. 

Főszerepben pedig a FAL lesz. Kreatív falburkolatok és falfestési eljárások egyszerűtől a

nagyvonalúig. 
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Fal - Amikor a szoba megtelik élettel

Vannak aki a fehér falra esküsznek, vagy egy halvány, pasztell árnyalatú, semleges 

falfestésre,  illetve tapétára. Valóban működhet, ha a szoba berendezési tárgyai nagyon 

hangsúlyos színvilágúak vagy épp több mintás bútor is van a szobában. Ha gyakran 

váltogatjuk a kiegészítőket és textileket elkerülhetjük az unalmas, semleges hangulatot. 

Ám ha csupa semleges színű bútorunk van (amit nem szeretnénk áthúzatni) és a 

kiegészítőket se cserélgetnénk folyton, akkor hogyan frissítsük fel a szobát?

Változtassunk a falakon! Legyen egyedi! Olyan, amit akár kevés pénzből is meg lehet 

oldani, akár házilag is. A helyiség összes határoló falát vagy csak egy meghatározott 

falszakaszt számos technikával tehetünk egyedivé.

Válassz egy merész színt, nem csak a vaníliasárga és a mentazöld létezik! 14. Ötletes 

falfestésben gondolkodj! Lehet több színű vagy csíkos, márványozott hatású vagy 

mintás. Szivacsolásos technikával házilag is készíthetsz márványos hatást, stencilező 
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sablonnal mintákat festhetsz. Manapság ismét reneszánszukat élik a mintafestő 

hengerek, szakboltokban modern mintákat is találhatsz. A fal előkészítésekor használt 

egyedi gletteléssel strukturált felületeket alkothatsz, amit utólagosan lefestve emelhetsz 

ki még jobban. Bátortalanabbaknak vagy időhiányban szenvedőknek a színes 

falimatricázást ajánlanám.

A teljes szobát a földtől a mennyezetig betapétázások kora lejárt, de a 15. tapéta, mint 

anyag újra előtérbe került. Legyen az papír alapú vagy selyem, használjuk bátran egy fal

kiemelésére – legyen ez a központi látványeleme a helyiségnek, míg körben a többi falat

fessük a tapétán is megtalálható kiegészítő színre. Ilyen esetben akár nagy mintás vagy 

tarka tapétát is nyugodtan használhatunk.

Régen a fa lambéria és a tégla burkolat hódított, ma már a rusztikusabb vagy modernebb

felületképzésű kő vagy kőhatású burkolat az elterjedtebb. A lakkozott vagy színre festett

lambériát előszeretettel használtak ferde síkú tetőtéri helyiségekben, de újabban a 

népszerű gipszkartont alkalmazzák helyette.
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Ha kőburkolaton gondolkodunk, egy szabályt mindig tartsunk szem előtt: A kevesebb 

néha több! Fullasztó érzést válthat ki a túl nagy felületen használt kőburkolat. Inkább 

kisebb falszakaszon vagy ötletes mintázatban jelenjen meg. Ha belevágnál a fal 

dekorálásába itt elolvashatod, hogyan készítettem házilag 16. kavicsmozaikot a 

fürdőszobába.

Múzeumokban biztosan mindenki látott már egész falakat betöltő goblein műveket, 

esetleg történeteket ábrázoló faliszőnyeget. Modern kori megfelelője lehet a táblákban 

felrögzített 17. textil, amivel játékos vagy épp meghitt hatásokat érhetünk el. 

Hálószobában az ágytámla helyett vagy gondolatbeli meghosszabbításaként kiváló 

látványelem!

Még több remek faldekorációs ötletet mutatok Neked a Pineterest fotóalbumomban! A 

következő fejezetben a PADLÓ kerül sorra. Kreatív és egyedi megoldások következnek 

az unalmas laminált parketták és hidegburkolatok ellen.
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Kreatív padlóburkolatok

A padlóburkolat kiválasztásának témája a beköltözés és a felújítás idején merül fel, 

aztán hosszú időre lekerül a napirendről. A berendezési tárgyak időközben akár többször

is változnak, a padlóburkolat azonban változatlan marad. Ezt tekinthetjük pozitívumnak,

hiszen igazán költséghatékony, ha nem kell időről-időre még a cserével is bajlódni. 

Ugyanakkor a megszokott burkolat egy idő után unalmassá válik és egy kis plusz 

ötletért kiált! 

Legyen ez a változás a 18. burkolat fajtájának cseréje! A padlóburkolatok lakáson belüli 

felhasználása ma már nem kőbe vésett. Gyakran jelenik meg a melegburkolat a vizes 

helyiségekben, konyhában és ugyanígy gyakori a hidegburkolat a nappaliban is. A 

vízálló melegburkolatok új zászlós hajója a kő vagy fa hatású vinylburkolat, amit 

modulrendszerben raknak le. 

Ha látványban szeretnéd keverni a hideg- és melegburkolatokat, akkor válassz fa hatású 

járólapot, amit kombinálj kőmintással! Ha pedig a drága dekor elemeket szeretnéd 
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megspórolni, akkor 19. készíts saját mozaik bordűrt mozaikcsempéből vagy lapos 

kövekből. 

A teljes 20. burkolat csere nagy felfordulással és kosszal jár, amennyiben csak egy kis 

változásra vagy felújításra volna szükség, akkor ez az ötlet tetszeni fog! Megrepedt a 

járólap egy-két helyen, esetleg el is törött? Pont a helyiség közepén? Egy-két rossz 

járólap darab cseréjéért nem szükséges burkolót hívni. Ha sikerül vésővel és kalapáccsal

a fugát kipiszkálva a törött darabot kivenni, akkor akár házilag is elvégezhető a pótlás.

Na de itt jön egy apró probléma! Ugyanilyen járólapot biztosan nem találsz már sehol 

(hacsak nem őrzöl direkt az ilyen esetekre) és a kicsivel másabb árnyalatot, struktúrát 

mégsem teheted a többi mellé. Az ötletem az, hogy válassz akkor teljesen mást! Ha 

eddig bézs volt, válassz csoki színűt, de igyekezz valamilyen szempontból egységet 

alkotni. Ez az egységes jellemző lehet a méret (milliméterben) vagy a járólap 

felszínének struktúrája. Használhatsz csempe dekor elemeket vagy mozaikot is, ami az 

egyediségét adja. Így lesz a hibából kreatív látványelem!

A laminált padlók lerakásába is vihetsz egy kis 21. játékosságot. A gyártók kínálnak már

extravagáns mintázatú termékeket is, mint a képregényes vagy a beton hatású. A 

klasszikus fa mintájú padlóburkolat úgy változtatható különlegessé, ha 2-3 azonos 

típusú, de eltérő színárnyalatú modellt választunk ki és vegyesen rakjuk le őket. 

Érdemes papíron előre megtervezni több változatot, mert hosszabb távú beruházásról 

van szó, mint egy egyszerű szőnyegcseréről. Ha allergiás van a családban és a szőnyeg 

nem jöhet szóba, akkor próbálkozz a szintén lapokból álló színes parafa padlóburkolat 

lerakásával vagy fessél szőnyeg mintát a padlóra a régi padlódat felújítva! 

Ha amúgy jó állapotban van a parketta vagy laminált padlóburkolat, csak szeretnéd egy 

kicsit feldobni valamivel, akkor 22. fess rá kisebb mintákat stencilezéssel, vagy nagyobb

geometrikus formákat maszkolószalag segítségével. Az eljárás tartós lesz, de a nagy 

igénybevételnek kitett helyeken (bejárat közelében, székek alatt) azért meglátszódhatnak

a karcolások, különösen, ha világos festéket használsz. 
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A következő fejezetben egy elhanyagolt, ám nagyon fontos téma következik: a 

VILÁGÍTÁS. Az általános megvilágításon túl kiváló hangulatteremtő eszköz. Egy-egy 

formás design lámpa pedig látványos dekorációja is lehet a szobának. Olvasd tovább!

kezmuvesotthon.hu
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Világítástechnika

A mennyezet közepén lévő általános világításon kívül több helyen is érdemes 

fényforrásokat elhelyezni. Ezek lehetnek fali lámpák, állólámpák, asztali lámpák vagy 

bútorba épített rejtett világítások. Használatuk a különféle tevékenységekhez igazítható: 

olvasáshoz erősebb, pihenéshez gyengébb, derengő világítást választhatsz. A fény 

intenzitása mellett a világítás színe fontos szempont, előnyösebb a melegebb 

színtartományban lévő fényforrásokat választani a fehér, hideg fény helyett.

Ritka az olyan lakberendezési fotó, ahol a 23. gipszkarton ne fordulna elő a nappaliban. 

Ötletes felhasználása falakon, mennyezeten teljesen új köntösbe öltözteti a helyiséget. A 

mennyezeten használva rejtett fényforrással indirekt, hangulat világítást hozhatsz létre. 

Spot lámpák beépítésével direkt fényeket biztosít. A gipszkarton körbe futhat a falak 

mentén, vagy a mennyezet közepén lelógatva egyedi építészeti elemként jelenhet meg. 

Formailag a szögletes vagy az íves kialakításokkal teheted különlegesebbé a világító 

panelt a szoba méretének, alakjának és jellegének függvényében. Olvasd el bővebben 

hogyan készül!
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Egy gipszkarton világító panel elkészítése azért nem a legkönnyebb barkácsötlet, de 

mutatok olyanokat is, amelyek egészen egyszerűek. A különböző felújítási technikákkal 

a már meglévő lámpáidat dobhatod fel, hogy minél jobban illeszkedjen a szoba új 

stílusába. 

Ha feszített 24. vászon lámpabúrád van, akkor ragaszthatsz rá egyszerű pom-pomokat, 

amiket hobby boltban is megtalálsz. Textil festéssel csíkos, pöttyös vagy geometrikus 

mintákat is festhetsz rá, vagy kilyuggatva „csillagos égbolt” hatást érhetsz el.

Feldobhatod a szimpla fehér búrát, ha „ombre” módra, változó színárnyalúra fested. 

Ehhez indulj ki a legerősebb színből és rétegenként folyamatosan világosíts rajta.

Kitakarásos módszerrel pedig különleges fényhatásúvá teheted az unalmas lámpabúrát, 

ehhez egy sablonra lesz szükség, amit a búrára rögzítesz, majd körülötte befested. Ahol 

le volt takarva ott megmarad az eredeti színe a búrának és jobban átvilágít rajta a fény, 

mint az újonnan lefestett sötétebb részeken. A minta sablont stencilezés módszerével 

használva pont az ellentétest hatást kapod majd.

Ha felújítottad a lakást és a textileket is lecserélted ne felejtsd el a lámpabúrákat is hozzá

igazítani. Maradék anyagokból egymáshoz igazíthatod a különböző szoba textileket. 

Varrhatsz a lámpára 25. új búrát, vagy csíkokat kivágva rózsafej alakokat tekerhetsz fel, 

amit szorosan egymás mellé rakva rögzíthetsz. Másik nőies lámpabúra ötlet, hogy 

textilkorongokból egymást félig fedve pikkelyes motívumot készítesz, vagy a 

korongokat rózsává alakítod (mint ahogy ebben a dekorációban készült) és így válik 

sikkes hangulatlámpává.
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Amennyiben nem szeretnéd felhasználni és átalakítani a meglévő lámpabúrádat, akkor 

26. lufi technikával készíthetsz újat is a mennyezeti csillár helyett. Ehhez egy felfújt lufi 

vagy bármilyen nagyméretű labdára, madzagra és tapétaragasztóra lesz szükség. A 

ragasztóba mártott madzagot feszesen, de össze-vissza kell feltekerni az alapra, majd 

amikor megszáradt leengedni a lufit-labdát és kialakítani a foglalat helyének szükséges 

nyílást. Ugyanazen elven működik a csipketerítő lámpabúrának való felhasználása is. 

 

A következő fejezetben a finom részletek kidolgozására mutatok megoldásokat, ami 

segíteni fog a végső összhatás kialakításában. Ezek a fontos részletek a KIEGÉSZÍTŐK 

és DEKORÁCIÓK.
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Hogyan dekoráljunk?

A szoba még ha a legmodernebb és legdrágább bútorokkal is van berendezve, akkor is 

személytelen és unalmas marad, ha nincsenek benne dekorációk, növények és személyes

tárgyak. A lakberendezési lakásfotókon legtöbbször hiányoznak ezek dolgok vagy csak 

egy-két szebb darabot mutatnak be a polcokon és asztalokon. Ez a fotók mutatósak, ez 

tény, de nem igazán életszerűek. Törekedhetünk a személyes tárgyaink ilyen fajta 

rendezett bemutatására, de nem lesz attól kevésbé stílusos, ha több minden kerül a 

polcra egy üvegvázánál és gyertyatartónál. Elsősorban legyen otthonos!

Az otthonosság érzetét a különféle 27. textilekkel is tudod befolyásolni. Ilyen a szőnyeg,

a díszpárna, az ágytakaró, az ülőbútorok huzata és a függönytextil is. A lakástextilek 

kiválasztásakor törekedjünk egyensúlyba hozni az eltérő felhasználási felületek színét és

mintázatát. Szeretnél megszabadulni a megszokott textilfüggönyödtől, de szükség volna 

azért valami árnyékolóra az ablakon? Szerencsére számos lehetőséged van a függönyön 

túl! 
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Árnyékoló megoldások

Az ablak függönyözésének célja a napfény beáramlásának szabályozása, a betekintés 

esetleges megakadályozása és nem utolsó sorban a helyiség dekorációja. A függönyözési

megoldások kiválasztásánal vegyél figyelembe néhány szempontot. Ilyen a nyílászáró 

mérete, alakja, a szoba benapozottsága és a külvilágból való betekithetőség 

kiküszöbölése. Szerencsére ma már a különleges alakú (kör, háromszög vagy trapéz) 

ablakokra sem nehéz megfelelő árnyékolót találni. 

Ezeket az 28. árnyékolókat az ablakok függönyözésén túl használhatod felüregek 

takarására, díszítésére vagy akár térelválasztásra is. Ha kevés napfény jut be a szobába, 

akkor világos színű árnyékolókat és függönyöket válassz. Kis alapterületű szobába 

kerüld a nagyon tarka, nagy mintájú anyagokat.

A nyílászáróra egyenként alkalmazott árnyékoló változatok például a reluxa, roletta, 

raffroló, bambuszroló, pliszé függöny. Több egymás mellett álló nyílászáró csoportos 

függönyözési megoldására a szalagfüggöny, lapfüggöny és a hagyományos 

textilfüggönyök alkalmasak. Ennek a nagy felületnek a függönyözésével optikailag 

térnövelő és nagyvonalú hatást érhetünk el (A különböző árnyékoló típusokról szóló 

teljes cikket itt olvashatod el)

A textilfüggöny választásakor a szoba stílusát vedd alapul, modern helyiségbe ne válassz

hangsúlyos bársony függönyt, klasszikus stílusú szobába pedig modern mintás anyagot. 

29. Spagetti függöny kreatív felhasználásához bátran vágjál bele szögletes vagy íves 

mintákat, ezáltal boltíves vagy egyedi vonalvezetésű térelválasztót kaphatsz. 

Dekorációk 

A dekorációkat számtalan módon osztályozhatnám, de most leszűkítem három 

kategóriára. 

1. Személyes emlékhez kötődők: fényképek, nyaralási emléktárgyak, családi 

örökségek (utóbbit néha nehéz hozzáigazítani a koncepcióhoz)
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2.  Míves dekorációk, design tárgyak, saját készítésű dekorációk: kifejezetten az 

adott stílushoz igazítottak, dekoratívak, de más funkciójuk nincs.

3. A harmadik a kategória – a kedvencem – praktikus dekorációk: jól néznek ki és 

van valamilyen funkciójuk is. Pl tárolás, világítás, rendszerezés stb. 

A szoba harmonikus megjelenéshez ebből a három kategória között kell megtalálni egy 

olyan arányt, ami tökéletes összhangba hozza az adott helyiséget. Én olyan 

dekorációkkal szeretem körbevenni magam, amik szépek, hasznosak és egyediek. 

Ne feledkezzünk meg a növényekről sem, hiszen róluk igazán elmondható, hogy szépek 

és hasznosak. A megnyugtató üde zöld szín minden helyiséget feldob, felélénkít. Ez 

persze csak olyan növényekre és virágokra igaz, amelyek igazodnak a szoba méretéhez 

(nem túlméretezettek, mint a kicsi szobában óriás pálma) és egészségesek. Nincs is 

annál lehangolóbb látvány, mint a felkopaszodott, sárga levelű, elhanyagolt, beteg 

növény a nappali közepén. 

Egy jó fényviszonyokkal megáldott szobában 30. lenyűgöző növénydekorációt 

készíthetsz pozsgásokból és páfrányokból. Vertikális kertészet címszóval hamar 

megtalálod az interneten a zöldellő, élő faldekorációt, amin biztosan megakad mindenki 

szeme!
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Csináld magad dekorációk

Stílusos és egyedi lakáskiegészítőket Te magad is készíthetsz. Rengeteg jó ötlet létezik 

kezdőknek és haladóknak egyaránt. Nézz körül a Csináld magad képgyűjteményemben 

és meglátod mennyi ötletes megoldás létezik a „jó lesz még valamire tárgyak” 

felhasználására vagy az új kreatív tárgyak alkotására. 

Az egyedi díszek elkészítéséhez bármilyen agyagot felhasználhatsz: kő, műanyag, fa, 

textil, fém, kerámia és még sorolhatnám. Akár az üres borosüveg parafadugóit is! A sok 

üres üveg után megmaradó 31. parafadugók kiváló alapanyagok lesznek további kreatív 

célokra, ezért érdemes gyűjteni őket. Sok-sok összegyűjtött dugóból üzenőtáblát, 

ajtókoszorút vagy egyedi bútorlapot is készíthetsz. Ehhez például a félbe vágott 

parafadugókat ragaszd fel egy komód tetejére és egy vastag üveglappal fedd le, hogy 

egyenletes pakolófelülethez juss.

Engedd szárnyalni a fantáziádat és újítsd fel az unalmas virágkaspókat a szobában, 

készíts egyedi tárolódobozokat vagy vágj bele egy mozaik képkeret elkészítésébe! Vedd 

körbe magad szép és igényes dekorációkkal!

30 ötletes megoldás 

Az eddigi 6 fejezetben több mint 30 olyan megoldást mutattam be Neked, ami 

segítségedre lesz a lakásod felfrissítésében. A fejezetekben körbejártam az átrendezés, 

felújítás témaköreit és sok példát is mutattam a falak, padló és a dekorációk ötletes 

újragondolásában. Kívánom, hogy megtaláld közöttük az az inspiráló ötletet, ami új 

arculatot hoz majd a lakásodba! Jó ötletelést és sikeres megvalósítást kívánok hozzá!

Még egy fontos dolog!

Tetszett az e-book? Hasznosnak találtad az ötleteket? Ha szeretnéd megosztani 

ismerőseiddel, barátaiddal ezeket a lakberendezési tippeket, akkor küld el a Feliratkozás 

linkjét számukra, hogy ők is ingyen letölthessék (kérlek ne másolással terjeszd!) A 

Hogyan dobjam fel a lakás hangulatát e-book a kezmuvesotthon.hu szellemi terméke, 

ezért a tartalmának utánközlése csak a forrás (kezmuvesotthon.hu) és a szerző (Kert 

Noémi) megjelölésével lehetséges. 
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Az e-bookban található képek forrását megtalálod a Pinterest fotógyűjteményemben. Az 

illusztrációk a roomstyler.com segítségével készültek.

Kérdezz bátran!

Bármilyen felmerülő kérdésedre szívesen válaszolok az e-book kapcsán, vagy más 

lakberendezési témákban. Kérdéseidet az info@kezmuvesotthon.hu címre küldheted.

Csatlakozz Te is a Kézműves Otthon közösségéhez a Facebookon!

Rólam

Gyerekkorom óta folytatok valamilyen alkotó tevékenységet. A 

lakberendezés iránti szenvedélyem már egészen fiatalon kialakult,

bújtam a magazinokat és minden ötletes megoldást, inspiráló 

részletet megfigyeltem. Az akkori szobámat időről-időre újra 

berendeztem, függönyt és ágytakarót varrtam, és mintákat 

festettem a bútorokra. 

Aztán 15 évvel ezelőtt megismertem egy új technikát, az 

üvegfestést. Ez lett az új szenvedélyem. Számomra az 

üvegművészet vált a megfelelő kifejező eszközzé, minden létező 

üvegtárgyra festettem valamit, a poharakon, tálakon át az üvegajtókig. Aztán elérkeztem

arra a pontra, hogy már kevésnek találtam azt, hogy „csak” dekorálom az üres 

üvegtárgyakat és inkább arra vágytam, hogy magam készíthessem őket. 

Így találkoztam a Tiffany lámpa és síküveg készítési technikával és az ólomüvegezéssel.

2005 óta az üvegmozaik készítés mellett újabb és újabb kreatív díszítő technikákat 

tanultam meg, alkotásaimmal számos képzőművészeti kiállításon vettem részt. 

Egyetemi éveim mellett régi álmom megvalósításába kezdtem, mikor 2010-ben 

lakberendezőként végeztem, majd a konyhatervezés és a bútorok világában mélyedtem 

el. Ezen idő alatt sokféle lakberendezési problémával találkoztam, amikből cikkeim 

témáit merítem és próbálok megoldást nyújtani ezek kiküszöbölésére. 
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https://www.facebook.com/kezmuvesotthon
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