15 lihtsat ideed, kuidas kodu kiirelt hubaseks muuta
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On kevad. Parim aeg unistuste elluviimiseks. Kuna pikk kodudesse sulgumise periood on
kõiki ära väsitanud, siis kerge on tulema tunne, et tahaks kodu värskendada ja hea tujuga
suvele vastu minna. Kuidas seda teha lihtsalt ja kiirelt?
Algustuseks võiks kodule tiiru peale teha ja üle vaadata, mis on need asjad, mida kergesti muuta
ja värskendada saab.
Esimesena võiks valgust kohendada. Päevad on pikemad ja valgust õues rohkem. Ilmade
soojenedes saab aknad puhtaks pesta. Selge taevavaade muudab ka tuju heaks. Õnneks on kodu
sisustamiseks e-poed avatud. Hea hinnaga saab ka mõne kena uue valgusti koju tellida. Mõnele
meeldib õhtuti koduses hubasuses veidi hämaram ja mahedam valgus, mõnele lausa maheroosa
või kuldkollakas. Telefoni- ja arvutiekraanide ees oleks hea taustavalgus silmadele tervislikuks
kohendada. Toiduvalmistamiseks ja raamatute lugemiseks on vaja tugevamat valgust, ning
magamistoa mõnusaks muutmiseks võivad sobida hoopis muud hõrgud varjundid ja nüansid.
Võimalusel tasuks värskendada ka aknakardinaid ja voodikatteid.
Igal kodul on oma lõhn. Kuna on kevad, siis saab
julgemalt aknaid avada ning puhast õhku tuppa lasta.
Kindlasti teeb meele hommikuti heaks kohvilõhn, aga
igapäevaseks õhu puhastamiseks võiks koju valida
õiged potitaimed. Silmailuks ka vahel lõikelilli,
kauneid tulpe või nartsisse, miks mitte kimp kellukesi,
või hoopis suurem disainitud lillekimp.
Kodu kaunistamisel peitub suur jõud sageli just
pisidetailides. Meeleolu loomiseks võib lihtne abi olla
ka kevadlilledega salvrätikutest. Kui igapäevaseks
kasutamiseks ei jaksa neid osta, siis pühapäevaste
pannkookide juurde kord nädalas või pühade ajal ehk
ikka.
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Või leida kevadlillemustriga majapidamispaber? Ka kollane laudlina toob tuppa kevadelevust.
Kellel oma aeda pole, saab sisse seada tubase miniaia. Alustada võib köögiaknal kasvõi ühest
maitsetaimest potis. Kui hobi meeldima hakkab, võib katsetada juba tomatite, metsmaasikate või
muude taimedega.
Üks lihtne viis värskust juurde luua, on tihemini voodipesu vahetada, et voodi tunduks alati
mõnusalt puhas. Kui suurt lina ja tekiümbriseid liiga sageli ei taha pesta, siis piisab, kui padjapüüre
sagedamini vahetada.
Ka vaibad võib üle vaadata. Vahel piisab uksemati,
vannitoa vaiba ning käterätikute vahetusest uute
ning kaunivärviliste vastu, et silmarõõmu jaguks.
Kui tekib tunne, et kangesti tahaks kodus suuremat

15 LIHTSAT IDEED
Valgus sobivaks ja pese aknad
Helged kardinad ja voodikatted

vaheldust, siis võib võimalusel mööblit ümber

Hea lõhn

paigutada, näiteks jagada ruum mööbliesemetega

Ilusad salvrätikud

teistmoodi mõttelisteks osadeks.

Kevadine laudlina

Mõne mööblieseme saab ka üle värvida, et ruumile

Miniaed aknalaual

veelgi särtsu ja värskust lisada.

Puhas voodipesu

Kevadine suurpuhastus aitab kodu veelgi ilusamaks

Värvilised vaibad

muuta, kui kasutuks muutunud asjad minema viia.

Põnevad käterätikud

Kolimisel on hea reegel, et iga eseme kohta, mille

Mööbli paigutus ja ruumijaotus

tahad

Viska ebavajalik minema

alles

jätta,

loobu

kümnest;

kevadise

suurpuhastusel võiks suhtarv olla umbes vastupidi,
loobu igast kümnendast esemest. Mida vähem asju,
seda kergem kodu korras hoida.
Ruumi elavamaks muutmiseks võib mõne peegli
lisada. Silmailu loomiseks on lihtne võimalus uued

Peeglid
Diivanipadjad
Fotod ja perepildid
Raamatud, disainiajakirjad

diivanipadjad, või vanade katmine uute kauniste
katetega. Miks mitte valida erilise mustriga ebatavalisest kangast ümbrised? Näiteks vintage, või
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mõni eriliselt silmatorkav ja kallihinnalisena tunduv materjal, muidugi loodushoidu ja kodu muud
stiili arvesse võttes.
Seintele

saab

meeleolu

tekitamiseks

raamida

suurendatud

ilufotosid

oma

unistuste

puhkusepaikadest: helesinine bassein lõputu ookeanivaatega, lilleaasad, rohelised metsad, Itaalia
viinamarjaistandused... Siia-sinna riiulitele on tore panna raamis armsaid perepilte. Riiulitel võiks
olla lemmikraamatuid ja diivanilaual ilusaid sisustusajakirju, mis viivad mõtted maitsekale
disainile.
Sisekujunduse põhielementideks on ruum, mida kujundad, valgus, värv, vorm, tekstuur, muster ja
joon ehk rida. Kui need julge pilguga üle käid, saad kodu iseseisvalt ja taskukohaselt kauniks
kujundada, nagu tõeline professionaal!
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