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gott er að hafa mismunandi lýsingu í svefnherbergjum. 

Svefnherbergið ætti að vera stað-
ur þar sem hægt er að slaka á og 
láta stress hversdagsins líða úr 
sér. Þegar hillurnar eru að slig-
ast undan skrautmunum og dóti, 
föt liggja á víð og dreif í herberg-
inu og húsgögnin eru hvert úr sinni 
áttinni og með ólíka stíla getur 
það hins vegar orðið eitt af þeim 
rýmum í húsinu sem hafa hvað síst 
róandi áhrif. Auðvelt er að færa það 
til betra horfs með nokkrum leiðum 
og ýmis góð ráð að finna á hinu víð-
feðma interneti. Hér er búið að taka 
saman nokkrar aðferðir til þess að 
gera svefnherbergið sem mest kósí 
og skapa þar rólegt og streitulaust 
andrúmsloft sem leiðir til þess að 
sem bestur nætursvefn fæst þar.
l   Taktu til. Gakktu frá öllum föt-

unum inn í skápa, reyndu að tak-
marka skrautmuni og veldu þá af 
kostgæfni. Ef mikið er af bókum 
í svefnherberginu er sniðugt að 
ganga frá þeim í bókaskápinn í 
stofunni eða kaupa litla hillu til 
að raða þeim í inni í herberginu.

l  Kauptu lifandi blóm til að hafa 
í herberginu og skiptu þeim út 
reglulega. Blóm hafa slakandi 
áhrif á marga en það þarf að var-
ast að hafa þau of ilmsterk. Einn-
ig er gott að hafa plöntur í her-
berginu sem bæta loftgæðin.

l  Veljið bláa tóna í svefnherberg-
ið. Blái liturinn hefur víst áhrif 
á ósjálfráða taugakerfið þann-
ig að það hægist á hjartslættin-
um, blóðþrýstingnum og öndun-
inni. Liturinn er sagður vera ró-

andi og hafa slakandi áhrif og 
hjálpa fólki við að sofna. Ef þörf 
er á að mála er sniðugt að grípa 
tækifærið og mála í bláum tón. 
Annars má hafa blá teppi, rúm-
föt eða púða.

l  Gott er að vera með mismunandi 
lýsingu í herberginu. Náttlamp-
ar með daufu ljósi eru góð lausn 
og einnig má hafa dimmer á loft-
ljósinu.

l  Rúmdýnan þarf að vera góð og 
henta þeim sem þar sefur. Ein af 
algengustu mistökunum sem fólk 
gerir þegar það kaupir sér nýja 
dýnu er að kaupa hana of litla. 
Par sem vill hafa nóg pláss hvort 
um sig (svo ekki sé talað um ef 
börnin eru vön að koma upp í) 
ætti að fjárfesta í „king size“ 
dýnu. Vandið valið við dýnukaup-
in og fáið ykkur dýnu við hæfi 
þeirra sem nota hana.

l  Kaupið góðan kodda. Hann er 
lykilatriði hjá mörgum til að ná 
góðum svefni. Koddinn ætti allt-
af að halda lagi sínu þrátt fyrir 
að sá sem sefur með hann hreyfi 
sig. Þegar legið er á koddanum á 

hálsinn að vera beinn, hann ætti 
hvorki að sveigjast upp á við né 
niður og koddinn á að hvíla á öxl-
unum. Valið á koddanum fer svo 
eftir því hvaða stellingu viðkom-
andi finnst best að sofa.

l  Ekki hafa of marga liti í gangi í 
herberginu. Veljið hlutlausa liti 
á húsgögn og veggi (með þessum 
bláa) og haldið ykkur við sömu 
tónana. Ef myndir eru á veggjum 
ættu þær að vera í svipuðum litum.

l  Ágætt er að hafa glugga opna ef 
kostur er á því til að hafa frískt 
og súrefnisríkt loft í herberginu.

l  Svefnherbergið ætti svo að sjálf-
sögðu að vera aðeins notað til 
þess að sofa í. Tölvur, sjónvörp og 
önnur tæki eiga ekki heima þar.

Slakað á í svefnherberginu
Til að hægt sé að slaka sem best á í svefnherberginu þarf það að vera hreint, án óþarfa hluta og í litum sem hafa róandi áhrif, auk 
þess sem rúmið þarf að vera þægilegt. Hér eru nokkur ráð til þess að gera svefnherbergið svefnvænna.  

Verslunin amíra býður hágæða sængurfatnað í úrvali. „Sængurverin okkar eru á bilinu 200 til 400 þráða, úr 100% bómull og úr 
bómullarsatíni,“ segir guðrún elín guðmundsdóttir, eigandi verslunarinnar.

dúnmjúkir sloppar eru falleg jólagjöf.

Við bjóðum upp á úrval fallegra 
vara í svefnherbergið svo sem 
sængurver og sloppa, sængur 
og kodda. Allt eru þetta hágæða 
vörur og endingargóðar,“ segir 
Guðrún Elín Guðmundsdóttir, 
eigandi verslunarinnar Amíru í 
Ármúla 23.

„Sængurverin okkar eru á bil-
inu 200 til 400 þráða, úr 100% bóm-
ull og úr bómullarsatíni. Við eigum 
til bæði munstruð og einlit sæng-
urver og vorum að taka upp nýja 
sendingu af fallegum rúmteppum. 
Við eigum einnig til fallegar yfir-
breiðslur og skrautpúða sem fara 

vel á rúmi. Slopparnir okkar eru 
afar sniðugar jólagjafir. Þeir eru 
úr 100% bómull og við eigum bæði 
til þykka og mjúka frottesloppa og 
þynnri hótelsloppa. Þá bjóðum við 
einnig úrval af sængum og kodd-
um. Sængurnar eru 10,5 tog og 
13,5 tog og ýmist fylltar með dún 

eða míkrófíber trefjum. Við eigum 
einnig til húsgögn í svefnherberg-
ið, svo sem náttborð og mikið úrval 
af fallegum lömpum,“ útskýrir 
Guðrún.

Verslunina Amíru opnaði Guð-
rún fyrir tveimur árum. Búðinni 
var strax vel tekið og hefur hún 

vaxið og dafnað. „Við höfum stöð-
ugt bætt við vöruúrvalið fyrir 
heimilið. Okkar markmið er að 
veita persónulega og góða þjón-
ustu,“ segir Guðrún.

nánar má kynnar sér úrvalið á 
www.amira.is

dúnsængur og dúnmjúkir sloppar
Verslunin amíra í Ármúla 23 býður upp á fallegan sængurfatnað í miklu úrvali. Þar má gera góð kaup bæði fyrir heimilið og í 
jólapakkann. Guðrún Elín Guðmundsdóttir, eigandi verslunarinnar, leggur áherslu á gæði og úrval.

lilja björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 

blár litur í svefnherberginu hefur róandi áhrif á þá sem þar sofa. 

Stilla ætti skrautmunum í svefnher-
berginu í hóf. 
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179.600,-
DUNVIK/HÖVÅG rúmsamsetning 
með fótum B180×L200cm

179.600,-
DUNVIK/HÖVÅG rúmsamsetning 
með fótum B180×L200cm

8.790,-
VÅRÄRT sængurver og tvö koddaver

8.790,-
VÅRÄRT sængurver og tvö koddaver

4.750,-
KLABB borðlampi
Ljósapera seld sér

LUKTNYPON púðaver
1.790,-/stk. B40×L65cm

VÅRVIND 
blómavasar
675,-/2 í setti

Fersk byrjun



Sem vefari og myndlistarkona 
hefur Anna María Lind Geirsdótt
ir komið víða við á löngum ferli. 
Meginhugsunin í verkum hennar 
hefur þó alltaf verið endurvinnslu
pælingin, eða að göfga ruslið eins 
og hún orðar það svo skemmti
lega. Meðal þeirra efna sem hún 
hefur verið dugleg að endurnýta 
undanfarin ár eru gömul sængur
ver en úr þeim vefur hún bæði 
gólfmottur og myndverk á veggi. 
„Gömlu sængurverin fæ ég gef
ins hjá vinum og kunningjum. Ef 
mig vantar sængurver í ákveðn
um litum þá auglýsi ég eftir þeim 
á Facebook. Þau tek ég síðan á 

vinnustofuna en þar sker ég af alla 
sauma, sker þau niður í ræmur og 
rúlla upp í hnykla sem ég sortera 
eftir litum í kassa.“

Það er misjafnt hvort Anna 
María hefur fyrirfram ákveðnar 
hugmyndir að nýju verki eða hvort 
hún lætur litaúrvalið í kössunum 
ráða þróun þess. „Annars fæ ég 
oft hugmyndir úr umhverfinu, t.d. 
þegar ég er uppi á fjöllum innan 
um litfagra náttúruna.“

Möguleikarnir óþrjótandi
Anna María hóf að vefa teppi um 
1988 eftir að hún kom heim úr 
námi frá Finnlandi. „Í fyrstu voru 
þetta bara einföld gólfteppi með 
sígildu og einföldu munstri. Síðan 
þróuðust þau enda er möguleikarn
ir nær óþrjótandi. Þegar maður 
vefur eru notaðar ólíkar vend

ir sem gefa mismunandi mynst
ur. Smátt og smátt fór ég að nota 
aðrar vendir og svo að 
reyna að blanda þeim 
saman. Það er alltaf 
einhver saga á bak við 
verkin mín, eitthvað 
sem ég hef verið að 
hugsa eða hef heyrt 
og heitir hvert 
verk í samræmi 
við það. Verk 
mín hafa þró
ast gegnum árin 
og í dag vinn 
ég þau hægar 
enda legg ég 
meiri hugs
un í hvert og 
eitt.“

Ólíkt flestum tuskuvefurum 
litar hún ekki efnin sín sjálf held

ur safnar þeim þar til hún á nóg 
af litum. „Ég ákvað að fara alla 
leið í umhverfismálum enda er 

búið að lita svo mikið í 
textíliðnaðinum. Þann
ig að ég á alltaf á end
anum að geta fund
ið réttu litina í nægi
legu magni.“

Nýtt á marga vegu
En það þarf ekki 
vefstól til að nýta 
gömul sængurver, 
þau er hægt að 
nýta á svo marga 
vegu heima fyrir 
að sögn Önnu 
Maríu. „Þau má 
t.d. nota sem alls 

konar tuskur, t.d. borðtuskur eða 
bílskúrstuskur eða jafnvel til að 

nýta í bútasaum. Einnig má klippa 
þau í lengjur og hekla eða prjóna 
úr þeim. Eða hreinlega að nýta þau 
sem bætur í föt eða sem visku
stykki.“

Nú er hún að vefa teppi úr galla
buxum og bolum en hún hélt ein
mitt sýningu árið 2015 sem bar 
nafnið Gallabuxur og bolir. „Þar 
sýndi ég verk úr þessum hráefni 
eins og nafnið gefur til kynna. 
Ég er búin að selja hluta af þeim 
verkum og stefni svo á sýningu í 
Finnlandi næsta sumar með sams 
konar verkum.“

Gólfmottur, myndverk og önnur 
verk Önnu Maríu má skoða á 
www. weberstrasse.net og á Face
book (WeberBomullartuskur).

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

„Gömlu sængurverin fæ ég gefins hjá vinum og kunningjum. Ef mig vantar sængurver í ákveðnum litum þá auglýsi ég eftir þeim á Facebook,“ segir Anna María vefari.

Bleikt handa Málfríði. Ofið eftir pöntun í langan gang og beðið um glaðlega liti.

Saga á bak 
við öll verkin
Um margra ára skeið hefur vefarinn og 
myndlistarkonan Anna María Lind Geirsdóttir 
endurunnið gömul sængurver. Úr þeim býr hún helst 
til fallegar gólfmottur og myndverk á veggi. 
Umhverfismálin skipta hana miklu máli en hún litar 
ekki efnin sín sjálf heldur safnar þeim þar til hún á 
nóg af litum. Næsta teppi er úr gallabuxum og bolum.

Algengt er í Bandaríkjunum að fjöl-
skyldan taki upp pakkana í jólanátt-
fötunum.

Í mörgum bandarískum fjölskyld-
um tíðkast að allir fái ný nátt-
föt fyrir jólin. Oft eru það sérstök 
jólanáttföt, sum fyndin en önnur 
ósköp venjuleg. Sumir gefa nátt-
fötin í byrjun desember og nota 
þau á aðventunni. Aðrir spara 
þau þar til á aðfangadag. Þau 
eru þá sett í pakka og fjölskyld-
an opnar gjöfina á aðfangadags-
kvöld. Upplagt er að kaupa jóla-
náttfötin á Black Friday sem er 
síðasti föstudagur í nóvember.
Bandaríkjamenn taka upp jóla-
pakka á jóladagsmorgun. Marg-
ir halda í þann sið að vera í jóla-
náttfötunum á meðan pakkarn-

ir eru opnaðir. Síðan er útbúið 
heitt súkkulaði með sykurpúð-
um. Sumir eru svo jólalegir að 
lesa fallega sögu á meðan súkku-
laðið er drukkið. Aðrir horfa á 
jólamynd í sjónvarpinu.
Náttfatadagur er algengur í 
bandarískum skólum í desem ber. 
Þá mæta krakkarnir í mismun-
andi skemmtilegum jólanáttföt-
um. Jólanáttfötin eru litrík eins 
og jólapeysur sem þykja orðnar 
ómissandi á aðventunni.

JólaNáttföt óMissaNdi
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Björn Smith er mikill áhugamaður um gæðasængurföt og hefur slík til sölu í 
þvottahúsinu A. Smith á Bergstaðastræti 52. Mynd/GVA

„Við erum meira fyrir að vera 
með þúsund þræði heldur en þús-
und prósent álagningu,“ segir 
Björn glettinn en hann hefur síð-
ustu fimmtán árin flutt inn gæða-
sængurföt frá Ítalíu og Asíu. 
„Allra bestu rúmfötin eru frá Ít-
alíu og eru 600 til 1.000 þræðir en 
við bjóðum einnig upp á áprent-
uð damask-rúmföt sem eru 300-
400 þræðir.“

Afi Björns, Adolf Smith, stofn-
aði þvottahúsið A. Smith á Berg-
staðastræti 52 árið 1946 og þar 
stendur það enn í dag. A. Smith 
er enn þvottahús í grunninn en 
fyrir um fimmtán árum fór Björn 
að flytja inn og selja gæðarúm-
föt. „Ég fékk áhuga á þessu enda 
alltaf með rúmföt í höndunum í 
þvottahúsinu sem voru af mis-
jöfnum gæðum. Mér fannst eng-
inn vera að sinna því almenni-
lega að flytja inn gæðarúmföt og 
ákvað því að fara í það sjálfur,“ 
segir Björn.

Hann fann fljótlega ítalska 
framleiðandann Quagliotti sem 
meðal annars selur rúmföt á Ritz-
hótelið í París, til Hollywood-

stjarna og bresku kóngafjöl-
skyldunnar. Hann hefur einnig 
flutt inn sængurföt frá Asíu, sér 
í lagi fyrir hótelin en Björn selur 
bæði hótelum og einstaklingum. 
„Hér í búðinni er mikið úrval, 
fólk getur valið á milli fjörutíu 
til fimmtíu ólíkra tegunda og við 
erum alltaf að breikka úrvalið,“ 
segir Björn en hann flytur einn-
ig inn gott efni frá Ítalíu sem 
hann lætur sauma rúmföt úr hér 
heima. „Þannig getur fólk sér-
pantað stærðir.“

Gæði skipta Björn höfuðmáli. 
„Ég spyr aldrei hvað sé ódýrt, 
bara hvað sé það besta. Sumir 
sætta sig kannski við 200 þræði 
en ég vil það flottasta.“ Björn 
segir sængurfötin fremur áhuga-
mál en bissness í sínum huga og 
því reyni hann að hafa álagningu 
í lágmarki. „Verðið fyrir rúm-
fötin er því ekki hátt miðað við 
gæðin,“ segir Björn sem telur fólk 
hugsa allt of lítið um það í hverju 
það sefur. „Fólk virðist spara við 
sig þegar kemur að rúmfötum en 
þeir sem kynnast almennilegum 
gæðum snúa ekki til baka.“

Vel aðeins það besta
Björn Smith er þriðji ættliðurinn í þvottahúsinu A. Smith sem stofnað var árið 1946 
og er því sjötíu ára í ár. Þar hefur síðustu ár verið hægt að kaupa gæðasængurföt en 
Björn leggur mikinn metnað í að bjóða upp á það allra besta, en á sem bestu verði.

Líklegast eru flestir sammála 
um þá vellíðan sem fylgir því að 
leggjast upp í hreint rúm. Svefn-
sérfræðingar segja að jafnvel 
svefninn verði betri. Á nóttunni á 
meðan við sofum svitnar líkaminn 
með þeim afleiðingum að rúmföt 
og dýna verða rök en það eru kjör-
aðstæður fyrir bakteríur. En með 
reglulegum þvotti og þrifum má 
komast hjá slíku.

Sumir segja að skipta ætti um 
sængurföt einu sinni í viku. Aðrir 
segja að nægjanlegt sé að skipta á 
rúmum aðra hverja viku. Það fer 
auðvitað svolítið eftir hverjir sofa 
í rúminu. Ef börn pissa undir þarf 
vitaskuld að skipta strax á rúminu, 
sömuleiðis þarf oftar að skipta á 
rúmum ef fólk liggur veikt í ein-
hverja daga. Mikilvægt er að búa 
ekki um rúm á meðan rúmfötin 
eru enn rök og heit. Best er að bíða 
nokkra stund áður en breitt er yfir 
rúmið. Gott er að sofa við opinn 
glugga og leyfa gustinum að leika 
um rúmfötin á morgnana.

Rúmföt á að þvo á 95 gráðum. 
Þvottur við 60°C drepur flestar 
bakteríur en ef fólk vill vera alveg 
visst um að rúmfötin séu tandur-
hrein er mælt með því að sjóða 
þau. Náttföt á að þvo að minnsta 
kosti einu sinni í viku. Dýnur og 
púða á að ryksuga og viðra um 
það bil einu sinni í mánuði. Það 
er hægt að gera með því að taka 
af rúminu og opna vel glugga eða 
svaladyr, ef þær eru á herberginu. 
Athugið að kodda á að þvo annað 
slagið.

Ekki er nóg að halda rúminu 
hreinu. Glugga og gluggatjöld 
á líka að þvo reglulega. Mælt 
er með að gluggatjöld séu þveg-
in ekki sjaldnar en tvisvar á ári. 
Gott er að ryksuga rimlatjöld 
annað slagið eða þurrka yfir þau 
með rykklút.

Handklæði á að þvo við 60°C 
reglulega. Handklæði má sjóða 
en þar sem þau eru þvegin oft fer 
betur með þau að þvo þau á lægri 

hita. Sé einhver á heimilinu með 
sveppasýkingu eða aðra sjúkdóma 
ætti að þvo handklæðin við suðu. 
Handklæði ætti að þvo tvisvar í 
viku, oftar ef smábörn eru á heim-
ilinu. Gætið að því að hafa hvorki 
of mikið í vélinni né heldur of 
lítið. Best er að þurrka handklæð-
in í þurrkara. Þau verða mýkri og 
það sparar snúrurnar.

Gott ráð er að setja stöku sinn-
um smávegis edik í vélina. Það 
hreinsar hana að innan, fjarlægir 
fitu og gamlar sápurestar.

Þeir sem taka með sér farsíma 
eða smátölvur upp í rúm ættu að 
hafa hugfast að þessi tæki geta 
verið bakteríubomba. Þess vegna 
ætti að þrífa símann og tölvuna 
reglulega.

Betri svefn í hreinu svefnherbergi
Fátt er betra en að leggjast upp í hreint rúm að kvöldi, sérstaklega er notalegt þegar rúmfötin hafa verið þurrkuð utandyra. Þegar ekki 
viðrar til þess má notast við snúrur innanhúss eða þurrkarann. Hreinlæti í svefnherbergjum er afar mikilvægt og regluleg þrif nauðsynleg.

 Ég spyr aldrei hvað 
sé ódýrt, bara hvað sé 
það besta. Sumir sætta 
sig kannski við 200 
þræði en ég vil það 
flottasta. Fólk virðist 
spara við sig þegar 
kemur að rúmfötum en 
þeir sem kynnast 
almennilegum gæðum 
snúa ekki til baka.

Björn Smith

 Rúmföt á að þvo á 95 gráðum. Þvottur við 60°C 
drepur flestar bakteríur en ef fólk vill vera alveg 
visst um að rúmfötin séu tandurhrein er mælt með 
því að sjóða þau. náttföt á að þvo að minnsta kosti 
einu sinni í viku.

Mikilvægt er að hafa svefnherbergi hrein og lofta vel út. Það á við rúmföt, dýnu, sængurföt og allt annað umhverfi. 
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Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur! RÚM
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ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Vinsæli handáburðurinn frá 
Crabtree & Evelyn er kominn!



Verslunin Lín Design er nú rekin 
á þremur stöðum; á Laugavegi 
176, í Kringlunni og á Glerár
torgi á Akureyri. Hana er líka að 
finna á netinu og fer netverslun
in sístækkandi. Fyrirtækinu hefur 
vaxið fiskur um hrygg og vöru
úrvalið eykst ár frá ári. „Við byrj
uðum með rúmföt en erum í dag 
með vörur fyrir öll herbergi heim
ilisins ásamt fatalínu og ilmvör
um úr íslensku blóðbergi,“ segir 
verslunar stjórinn Ragnheiður 
Elín Ragnarsdóttir. Vörulínan er 
öll byggð á íslenskri hönnun sem 
að sögn Ragnheiðar byggir á ís
lenskri náttúru og menningararfi 
Íslendinga sem höfðar jafnt til inn
lendra sem erlendra viðskiptavina.

Sífellt bætist við vöruúrval
ið í versluninni og eru teknar inn 
nýjar línur tvisvar á ári. „Nýjasta 
línan okkar heitir Heimakær en 

hún inniheldur kósíföt fyrir alla 
fjölskylduna, allt frá ungbörnum 
yfir í ömmur og afa.“

Ragnheiður segir jafnan mikið 
að gera síðustu vikurnar fyrir jól 
enda verslunin full af varningi sem 
hentar í jólapakkann. „Margir gefa 
rúmföt og dúnsængur en auk þess 
er verslunin full af fallegri og nyt
samlegri gjafavöru. Við erum með 
dúnsængur og kodda í úrvali og 
bjóðum upp á 400 gramma, 600 
gramma, 800 gramma og 1.000 
gramma sængur. „Þeir kulsæknu 
sækja í 1.000 gramma sængurnar 
á meðan heitfengnir vilja þær 400 
gramma.“ Dúnsængurnar eru allar 
fylltar með 100% hreinum hvítum 
andadún og koma engin önnur fyll
ingarefni við sögu. „Þá erum við 
með yfir fimmtíu mismunandi teg
undir af rúmfötum og ættu því allir 
að geta fundið eitthvað við hæfi.“

Eitt af markmiðum Lín De
sign er að hanna og framleiða 
vistvænar vörur. „Markmið 
okkar hefur verið að draga úr 
notkun óumhverfisvænna um
búða úr plasti og pappír. Flestar 
vörur Lín Design eru því pakk
aðar í bómullarumbúðir sem eru 
endurnýtan legar. Vörurnar eru 
jafnframt unnar úr sérvalinni 
bómull sem er ræktuð og unnin 
án eiturefna. Litaður rúmfatnað
ur er unninn án skaðlegra efna, 
hvort sem er fyrir fólk eða um
hverfið. Það sama á við um fata
línu Lín Design sem er unnin án 
skaðlegra litarefna, formalíns eða 
annarra óþarfa aukaefna.“

Sem fyrr segir rekur Lín 
Design  auk fyrrnefndra verslana 
öfluga vefverslun á slóðinni linde
sign.is en þar er hægt að kynna 
sér úrvalið eins og það leggur sig.

Vörulínan breikkar hjá Lín Design
Verslunin Lín Design var opnuð árið 2004. Í upphafi var einungis um að ræða rúmfataverslun en í dag státar fyrirtækið af heildstæðri 
heimilislínu fyrir svefnherbergi, eldhús, stofu og bað ásamt fatalínu fyrir börn og fullorðna. Nýjasta línan heitir Heimakær og inniheldur 
kósífatalínu fyrir alla fjölskylduna, unga sem aldna. Hún byggir eins og aðrar vörur Lín Design á íslenskri hönnun.

Ragnheiður segir jafnan mikið að gera síðustu vikurnar fyrir jól enda verslunin full 
af varningi sem hentar í jólapakkann. MYND/VILHELM

MYNDIR/MARTEINN OLSEN
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