»Vi kalder den selv en to-etagers sofa,
for vi kan nemt rykke op i vindueskarmen og sidde og kigge ud,« siger arkitekt Charlotte Algreen om hendes og
mandens hjemmedesignede sofabænk
i østrigsk fyrretræ. De bløde lammeskind er, som huset, fra Bornholm.

Gør det

selv

Opbevaringskasserne
er egentlig skuffer fra
Ikea, som Charlotte og
Lars bare har sat hjul
under. For lignende
skuffer se serien “Komplement” på Ikea.dk

Sådan gør du:
Sofabænken er lavet i østrigsk fyrretræ. Samme materiale som resten af inventaret på det
gamle tørreloft. Men helt almindeligt fyrretræ
kan nu også gøre det.
1. Fra vindueskarmen er der sat en træplade
fast ned til gulvet. Den fungerer dels som radiatorskjuler, dels som sofabænkens ryg.
2. Herefter er der bygget en sofaramme af
fire 16 mm tykke træbrædder, der er skruet
sammen. Bagerste bræt er desuden skruet ind
i rygpladen, og endebrædderne er skruet fast
ind i væggene i siderne.
3. For at gøre rammen stabil er der skruet
lægter på tværs af sengerammens to lange sider.
4. Herudover er der sat ben på rammen med
lidt mere end en meters mellemrum. Benene
er også lavet af lægter.
5. Der er ca. 40 cm fra gulv til bænkens øverste kant, og den er ca. 80 cm i dybden.
6. Her er i øvrigt brugt hynder i rammen til at
sidde på, men ellers kan enhver skummager
skære en madras på mål.

Bonusidé:
Rist til fordeling af varme og luft: Ventilationsristen i gulvet på første sal sørger snedigt nok
for, at varmen fra brændeovnen i stueetagen
stiger op og giver varme på to etager på samme
tid. Når det bliver for varmt, kan risten hurtigt
lukkes. Risten sørger i øvrigt for, sammen med
hullet ved trappen mellem stueetagen og første
sal, at luften i boligen bliver cirkuleret godt
rundt.
Der er skåret en håndfuld åbne riller to steder
i vindueskarmen, så varmen fra radiatoren
kan stige op og ud i rummet. Der går nemlig en
fyrretræsplade fra karmen og ned til gulvet,
der samtidig fungerer som sofabænkens ryg og
spærrer for, at radiatorvarmen kommer ud fortil. Vindueskarmrillerne er konstrueret, så de
sidder sammen som riste, og derfor kan løftes
op. Det gør det muligt at støvsuge radiator og
hulrum.

Sofa med det hele
Praktisk. Plads til hele familien, ekstra sengepladser og
opbevaring nedenunder. En smuk og praktisk sofa er arkitekt
Charlotte Algreens bedste gør-det-selv-idé.
Af Julie Vöge // boligen@berlingske.dk
Foto: Lisbett Wedendahl

Kopier ideen: En lang hjemmebygget sofa
sørger for, at hele familien Algreen kan sidde,
ligge eller slænge sig ved vinduet og nyde udsigten over Hammerhavn på Bornholm. Sofaen er som vinduespartiet fire meter lang, og så
tilpas dyb, at den nemt kan fungere som ekstra soveplads for to voksne. Neden under sofabænken er der plads til fem kasser på hjul, der
rummer alt fra spil til magasiner og tæpper.

CV H

Charlotte Algreen
HH Hvem: Arkitekt Charlotte Algreen og
landskabsarkitekt Lars Algreen, Asta 8 år, og
Lauritz, 7 år. Læs mere på Algreenarkitekter.dk
HH Hvad: Hus fra 1892 ved Hammerhavn
på Bornholm.
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