färg
Namn: Joanna

Pierre Foucard.

Ålder: 38 år.
Bor: Egnahemshus
från 1920 i Norrköpings
innerstad.
Aktuell: Driver
företaget Kulör med
färgsättningstjänster,
kurser och föredrag.
Har tagit fram verktyget ”Din personliga
färgpalett”.

Joannas
5 hemligheter
om att inreda med färg

Joanna Pierre Foucard är byggnadsantikvarie, färgsättare och proffs på att skapa välkomnande miljöer.
Här är hennes fem hemligheter om hur du inreder personligt och ombonat hemma med rätt färg.
Av Anna Liljeberg Foto Peter Knutson

1

öva upp ditt
färgseende

Välj en kulör, vilken som
helst, och sök efter den
i din omgivning under
en vecka. Du kommer
att finna den på de mest
oväntade ställen: på en
handväska du gillar, på
en matta i väntrummet
eller i mossan i skogen.
Öva dig i att verkligen
betrakta färg och att se
skönheten i alla färger.

2

färg och
funktion

Färgen på väggen ska
fungera som bas för att
understödja funktioner
i rummet. Vilka funktioner ska rymmas i ditt
vardagsrum: plats för
middagsbord, familjespel eller för att läsa en
god bok och koppla av?
Vilken färg kan stimulera lusten att laga god
mat i ett kök?

3

sätt färg
på känslan

Fundera sedan över
vilka känslor du vill
känna i rummet. Skriv
ner dem rum för rum.
Sätt sedan färg på
känslan med hjälp av
pennor, kritor eller
färgprover. Vilken färg
har hemtrevnad för dig?
Tänk inte för mycket,
utan låt färgkunskapen
du bär inom dig få
komma fram.

4

syn och
känsel

En färg är inte bara en
färg, den ger dig en
känsla också. Förstärk
den känslan med ytterligare ett sinne: känseln.
Lek med en och samma
kulör och besök en välsorterad tygaffär: blankt
siden, glesvävt linne,
mjukt ylletyg och len
sammet. Vilken känsla
ger blanka hårda kuddar
jämfört med lent mjuka?

5

inspireras
av naturen

Om du älskar björkens
näverfärger, låt färgbutiken mäta in kulörerna
på en bit. De kommer
garanterat att passa ihop
som väggfärg, kulör på
golvlister och fin kulör
i trappan. Naturens
färger har aldrig fel!
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