
Så undviker du dom vanligaste gardinmissarna 

 
Gardiner kan ta rummet till nya nivåer och ge en exklusiv look. Allt för ofta dock är det vanligt 
med fördomar när det kommer till hur man ska använda sig av gardiner i hemmet. Här har vi 
samlat några tips om hur du kan undvika de vanligaste gardinmissarna. 

-       Häng inte gardinerna för tätt 
För att öppna upp ett rum är knepet att låta gardinstången vara längre än fönstrens bredd, 
och låta gardinerna hänga vid sidorna av fönstret. Då ramar gardinerna in fönstret och 
släppa in maximalt med dagsljus, och skapar en luftigare känsla. 
 
 

-       Häng inte gardinerna för lågt 
En maxad takhöjd är något de flesta drömmer om då det ger ett lyxigt intryck. Om din takhöjd 
hemma då inte är något utöver det vanliga finns det sätt att skapa en illusion av ett högre tak. 
Placera din gardinstång så högt som möjligt (nära taket), och allra helst bör du då välja att 
hänga gardinerna från en skena i taket. Det skapar både rymd och ger intrycket av ett högre 
rum. 

-       Glöm inte gardinens funktion 
Vilken stil du eftersträvar med gardinerna är viktig men du bör också tänka på vilken funktion 
dina gardiner ska ha. Till sovrummet tex önskar du ofta att mörklägga med hjälp av gardiner, 
då behöver du överväga ett tjockare eller mörkare tyg för maximerad effekt. Ska gardinerna 
endast rama in fungerar det fint med ett tunnare tyg som släpper igenom dagsljuset. 

-       Välj rätt storlek på gardinerna 
Mät från början och anpassa gardinlängderna. Sträva efter att hellånga gardiner nästan ska 
nå golvet, men ändå inte släpa i. För korta gardiner ger nästan ett komiskt, och för långa 
gardiner veckas på golvet och samlar damm. 

-       Tvätta, stryk och skrynkla fram din stil 
Himlas gardiner består av naturmaterialet linne, och får en charm om de är lite skrynkliga. 
Det du kan behöva göra vid nya gardiner för att få bort eventuella vikmärken, är att spraya på 
gardinen rikligt med vatten. Vill du ha en mer glansig och krispig yta är det bara att stryka din 
gardin. 

-       Färgmatcha ditt hem 

Välj färger på dina gardiner som matchar eller kompletterar med de övriga färgerna i 
inredningen. Titta på väggar, mattor och möbler. Tänk på att inte blanda för mycket olika 
färger eller mönster för ett harmoniserat hem, det kan t.ex. vara fint med enfärgade gardiner 
om du har mönstrade väggar. 

 


