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bostad

Fint till budgetpris
ÅteRAnvänd. Använd mycket detaljer och färger och byt ut efter säsong – det är Marias bäta inredningstips. 

Maria Ljungström hade planer på att bli 
journalist, istället blev hon proffsblog-
gare. För två sedan startade hon bloggen 
inredningsvis.se.

– Jag har alltid varit konstnärlig och 
kreativ. Redan som liten arrangerade jag 
Barbiehem för mina och mina kompisars 
Barbiedockor, säger Maria.

Hon bor i Majorna – eller i mysiga 
Kungsladugård som hon själv brukar 
säga. Maria bor ihop med två busiga 
katter, Brorsan och Pärlan, och är särbo 
med sin kille Jon. Katten Brorsan är inte  
kamerablyg och ni ser honom på bilden.

MARiA sägeR Att hennes  inredningsstil 
är Hollywood light med en gnutta orien-
talisk krydda.

– Jag hämtar mycket inspiration på lop-
pis och får också inspiration från andra 
bloggar på nätet.

Hennes blogg går ut på att få det fint 
hemma till budgetpris.

– Det går att hitta saker som är vackra 
till ett bra pris. Och det går att få fint 

även med prylar från Ikea, det beror på 
vad man gör av det. Loppisfynd är också 
billigt och kan bli fint.

Som proffsbloggare gäller det att ha 
känsla för trender.

– Jag tycker att det finns ett intresse för 
puffar och prydnadskuddar just nu, den 
här puffen köpte jag på Åhléns för ett och 
ett halvt år sedan.

MARiA hAR en fäbless föR orkidéer, de 
är både vackra och tåliga, och hon har en 
passion för prydnadskuddar 

Favoriten just nu är den med texten Life 

is too short for ugly pillows från Smäm. 
De gråa kuddarna på soffan är från HM 
Hem och den rosa från Indiska.

Maria påpekar också att det är inne med 
retroprylar. 

– I en tid med masskonsumtion är det 
bra att folk börjar med återanvändning 
och ett ekologiskt tänkande, säger hon. 

MARiA delAR gäRnA Med sig av inred-
ningstips.

– Använd mycket detaljer och färger, 
och byt ut efter säsong. Och strunta i mi-
nimalismen, den är så tråkig – jag är glad 
att den är på väg ut.

– Och, understryker hon, det går att få 
lyxigt till budgetpris.

Hennes blogg började som en renodlad 
inredningsblogg men nu har Maria ut-
vidgat den med livsstil och resor.

– Själv har jag alltid gillat skönhet, gla-
mour och flärd – och prydnadskuddar, 
säger Maria och skrattar stort. 

Text & bild: Per-OlOf eliassOn

i en tid med 
masskonsumtion är det 
bra att folk börjar med 
återanvändning och ett 
ekologiskt tänkande

Min lilla hörna
vintAgeguide  
nu pÅ nätet
Så här års är det lopp-
marknadssäsong och 
full fart i landets andra-
handsbutiker. Det bru-
kar också finnas rikligt 
med bondauktioner och 
bakluckeloppisar runt 
om i landet där man kan 
fynda inredningsföre-
mål. Den som vill göra en djupdykning i ämnet 
kan surfa in på Vintagekartan.se. Där kan man 
läsa recensioner från olika butiker och även 
bidra med egna omdömen från butiker man 
har besökt. Sajten visar också vilka butiker 
som finns i din närhet. (TT)

 sÅ AsiAtisk 
blAdgRönsAk

Pak choi, mizunakål, sareptasenap och tatsoi. 
Det är exempel på köldtåliga asiatiska blad-
grönsaker för dig som vill förlänga skördesä-

songen. Så gärna i drivbänk eller i växthus 
så klarar de kylan ännu bättre. Många 

sorter passar både att äta råa, 
kokta eller stekta. (TT)

sAMlA  
toMAtfRön
Var tomaterna extra goda i år? Passa då på 
att ta vara på fröerna från dem, så slipper du 
köpa en ny fröpåse nästa år. Bästa resultat får 
du om det inte är en F1-hybrid, vilet i så fall 
framgår av sortnamnet. Gör så här:
1. Pressa ut tomaternas innanmäte i en sil och 
spola dem med vatten.
2. Häll de klibbiga fröerna i en ren glasburk 
med vatten. Sätt på lock.
3. Låt stå i cirka en vecka. 
Skaka om burken varje 
dag. Mögel är ingen 
fara.
4. Ta bort fröerna 
som flyter på 
ytan. Skölj rent 
resten. Torka dem 
på papper i några 
dagar.

Samma metod 
kan du använda till 
squash- och pumpa-
frön. (TT)

STÖD UTSATTA BARN  

OCH UNGA I SVERIGE!
bris.se/gava eller pg 901504-1. 
Sms:a ”bris100” till 72909 och skänk 100 kr.


