
Spenderar du mycket tid på att leta efter kläder eller upplever du att klädhögarna i 
garderoben jämt är i oordning? Tänker du att du borde ta tag i det - snart? Då är du 
inte ensam, så här ser det ut i många hem. Vår undersökning* visar att en fjärdedel av 
svenskarna upplever att den nuvarande förvaringslösningen inte riktigt fungerar och att 
välbefinnandet påverkas negativt. Största problemet har man med kläder och skor.
 Det finns många fördelar med att faktiskt komma igång - samma undersökning visar 
nämligen att över hälften av oss påverkas positivt av att ha ordning hemma. Många anger 
till och med att de skulle känna sig mindre stressade.
 Här är ett par enkla steg för att komma igång och tips på hur du planerar en praktisk 
garderob som kommer hjälpa dig att förvara effektivt och hålla ordningen på sikt.

Elfas Förvaringsexpert: 

Bättre ordning kan öka ditt välbefinnande

Det finns smarta krokar att fästa 
i förvaringssystemet. De ger en 
snabb åtkomst till kläder du 
använder ofta.

Använd trådhyllor i lagom djup (ca 40 cm) till 
förvaring av vikta tröjor. Då kan inget gömma 
sig längst in på hyllan. Komplettera gärna med 
avdelare för att hålla högarna i ordning. Använd 
hellre fler hyllor än att bygga staplarna för höga.

Om du vill få ännu bättre överblick på 
toppar och t-shirts i backar, förvara 
dem ”stående”.

Håll ordning på t-shirts, strumpor 
och underkläder genom att placera 
justerbara avdelare i backarna.

Genom att hänga så mycket som möjligt hittar du kläderna 
snabbare. Häng gärna i dubbla rader - underdelar nederst, 
överdelar ovanför. Du behöver inte heller stryka lika mycket om 
du hänger kläderna utan är ”redo att rusa” direkt. 

*Elfas Förvaringsrapport    **Elfas Förvaringsrapport visar att egentid hemma, popmusik och att 
bjuda in gäster kan hjälpa dig att ta tag i dina förvaringsprojekt.

VAR BÖRJAR JAG?

Har du ingen plats för garderober? Tänk smått. Med en bra planerad lösning 
räcker 90 cm för att få plats med den klädförvaringen du behöver. Ett flexibelt 
system gör att du enkelt kan bygga ut din lösning när du behöver.

Spara tid genom att hänga fram morgondagens 
outfit på en utdragbar klädstång.

SMARTA TIPS NÄR DU PLANERAR DIN GARDEROB

Att komma igång  
är halva jobbet

Tre saker som kan hjälpa dig att komma 
igång med ditt garderobsprojekt**

 • Bjud in gäster till dagen efter
 • Planera in egentid hemma
 • Sätt på din favoritmusik

1  TA EN FÖRE-BILD Den är bra att ha 
när du planerar din lösning men också 
roligt att jämföra med i efterhand.

2  SKRIV UPP YTANS MÅTT helst på en 
enkel skiss där du även anger mått på 
och ritar in dörrar, fönster, element osv.

3  SORTERA UT KLÄDER som inte 
används och som tar upp plats. Sälj, 
skänk eller anordna en klädbytardag. 

4  INVENTERA DINA KLÄDER - skriv upp 
hur många blusar, toppar, byxor, kjolar,  
klänningar etc. du behöver ha plats för.

5  NU KAN DU BÖRJA PLANERA! 
För att snabbt komma igång, utgå från 
någon av våra färdiga lösningar och 
anpassa måtten till ditt utrymme. Du 
kan också börja med en tom vägg, eller 
besöka en av våra återförsäljare som 
erbjuder rithjälp. 

Välj utdragbar skoförvaring som gör det lätt 
att nå och skapar bra översikt, passar både 
platta skor och skor med klack. Tack vare att 
skorna förvaras lutande får du plats med 
upp till 6 par, på bara 43 cm djup.

Christine Dalman, Elfas 
förvaringsexpert, delar med 
sig av sina bästa tips för 
klädförvaring.


