
Køkken Skabe      

Rodeskuffen: Fjern alt fra skuffen, sorter i det og rengør skuffen. Brug forskellige
ting til at dele skuffen op, såsom rene mad containere, træskåle,
opbevaringsbokse eller lignende. Sådan kan du skabe kategorier, så skuffen ikke
bliver lige så rodet. 

Hylden med Tupperware:  Tag alt ud og rengør hylden. Vær sikker på, at alle
bøtter har et låg, og omvendt, så der ikke er nogle løse dele. Stabel bøtterne
oven i hinanden, så de fylder mindre, og brug en bøtte til at stille alle låg på
højkant i.  
Madskabet: Tag alt ud, smid det ud som er gammelt og rengør hylden. Organiser
pasta, linser, ris osv. i gennemsigtige containere. Du kan også bruge en lav,
gennemsigtig kasse og kom, for eksempel, alle bageartikler i den ene, brød i den
anden osv., så det er samlet.

 Køkkenvask 

Under vasken: Del tingene under vasken, som rengøringsprodukter,
skraldeposer, shopping net osv.  op i forskellige containere. Brug en
organiseringsspand eller en pose til at opbevare henholdsvis rengøringsprodukter
og shopping net. 

Ved siden af vasken: Det er vigtigt at holde området ved vasken ryddeligt og
rent! Kom alle dine produkter til opvask på en fin bakke så de er nemme at fjerne
når der skal rengøres. Behold kun hvad du bruger hver dag. Vi har
opvaskemiddel, en opvaskebørste, en karklud og en spray flaske med vores
universal rengøringsmiddel blanding i. 

Badeværelsesskuffe: At gør dig klar om morgen burde være så nemt som
overhovedet muligt! Organiser din hylde eller skuffe så du har alle de produkter
du bruger dagligt i en kasse eller bakke. Hårprodukterne kan opbevares i en
organiseringsspand så de er nemme at tage ud. De produkter du ikke bruger
dagligt kan deles op i kategorier og opbevares i forskellige bøtter i en anden
skuffe eller på en anden hylde. 

Badeværelsesopbevarings   
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Dekoration: Opnå en hotel stemning på badeværelset ved at holde det ryddeligt
og med en luksuriøs stemning. Organiser toiletpapir i en flot kurv ved siden af
toilettet eller under vasken. Hav rene håndklæder rullet sammen i en pæn bunke
på en hylde, ved siden af nogle duftpinde. Ryd området ved vasken og placer en
matchende håndsæbe og lotion for et stilrent og luksuriøs look, som på et hotel.

Andet                          

    Møbler                          

Sofa: Opbevar ekstra puder og tæpper til sofaen i en flettet eller dekorativ kurv,
så det ikke ser rodet ud.

Bogreol: Lav om på din bogreol eller hyldeelement. Tænk på det som, at alt hvad
du har til at stå fremme er en del af din indretning, og derfor skal det se pænt ud.
Løse regninger eller en rode bunke tilføjer ikke et dekorativ element til dit hjem,
så kom det i flotte æsker, flettede kurve eller andet. Bare ved at lave om på
bogreolen eller hylden, så tingene står anderledes, kan give nyt liv til rummet. 

Elektronik: Elektronik er uundgåelig i de fleste hjem. Der findes mange pæne
kasser og løsninger til at gemme ledninger eller wifi routere. Et nemt step er at
bruge noget til at binde ledninger sammen, hvis du har mange der kommer ud fra
TV'et eller under sofaen. Opbevar ting som kontrollere, opladere,
fjernbetjeningen, kamera, playstation spil etc. væk i en dekorativ æske, så det er
organiseret men nemt at komme til.

Andet                      

Legetøj: Legetøj i stuen kan være svær at holde organiseret. Find en stor kurv
som du kan have til at stå i hjørnet eller under spisebordet når det ikke er i brug. 
 Alternativt kan du finde en blød pose som du nemt kan finde komme legetøj i og
gemme under sofaen. 

Stue



Under sengen: Hvis du har plads under sengen, er det en rigtig god
opbevaringsmulighed! Find nogle bed rollers som du kan bruge til at opbevare
gaveindpakning, fødselsdagflag, juledekorationer, sportsudstyr eller hvad du
ellers ikke har plads til at opbevare i resten af huset. Hvis du vælger en
opbervaringsmulighed med hjul på er det nemt og hurtigt at trække ud, og så det
er ingen problem at opbevare ting man bruger i hverdagen såsom sko eller
legetøj. 

Bag døren: Glem ikke at brug området bag døren. Brug en knagerække som kan
hænges over døren til ting som tasker, jakker, morgenkåbe osv. Ved at udnytte
døren til opbevaring holder du ting væk fra gulvet og undgår bunker med de
tasker og jakker man bruger hver dag.  

      Garderoben                        

Strømpeskuffen: Livet er for kort til at skulle finde matchende strømper om
morgenen! Tag alle strømper ud og støvsug skuffen. Find alle strømper som er i
et par, og del dem op efter hvad du bruger. Det kan være sneaker strømper,
lange strømper, glitter strømper osv. som kommer i hver deres kasse eller skuffe.
Dediker et område eller kasse til de strømper du ikke kan finde par til, så du ved
hvor du skal kigge hvis de dukker op. 

Tøj: Du kan ligeså godt gå i gang med det nu når du er i organiseringshumøret!
Sorter igennem dit tøj og find ud af hvad du skal beholde. Der er mange gode
regler til at hjælpe med dette - vi plejer at sige at hvis vi ikke har brugt det i over
et år, og vi ikke længere føler os godt tilpas i det, så skal det ikke være i vores
skab.

     Opbevaring                      

Soveværelse


