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hjem og sætte sit eget præg på det miljø, man lever i. At lave sine egne møbler og dekorative genstande til

hjemmet bliver mere og mere populært og er en god måde at fortælle sin historie og vise, hvem man er. Det er
altid spændende at blive budt velkommen i et hjem med en masse specielle ting at gå på opdagelse i – ikke
mindst ting, som er hjemmelavede. Disse ting bliver til samtaleemner og kan bruges til at dele og videregive
inspiration. I 51 rå projekter til hjemmet kan man finde inspiration til DIY-projekter til boligen, store som
små. Der benyttes materialer som træ, beton, vandrør og maling, som giver kant til indretningen og utallige
muligheder for udnyttelse og design. Stilen i bogen er rå med jordnære farver og få elementer – kort sagt

nordisk og stilrent. Projekterne spænder over alt fra en hylde af træ til en bordplade til spisebordet i beton, og
alle kommer med udførlige og overskuelige guider og billeder. “Tilbage i 2013 begyndte min interesse for
DIY og indretning at blomstre, og her kom det første projekt til live i form af en pallesofa. Senere kom både
borde, lamper og mange andre projekter til verden. Det blev en selvfølge at dele disse projekter på min blog
og via sociale medier, og langsomt voksede interessen hos folk, og spørgsmålene om fremgangsmåder blev

flere. Hermed var grunden lagt til denne bog.”
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