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HEMMA HOS DESIGNERN
KARIN MANNERSTÅL:

fixar julentill dig som

Hyr hos Clas
– smart för miljön
och plånboken!

Checklista
inför jul

inspirerandeinspirerande
klapptips för klapptips för 

alla åldraralla åldrar

46

”ATT SLÅ IN PAKET 
OCH GÖRA JULKORT 
ÄR RENA TERAPIN”

S m a r t a  p r y l a r /  K l u b b e r b j u d a n d e n  /  G u i d e r  /  E x p e r t r å dS m a r t a  p r y l a r /  K l u b b e r b j u d a n d e n  /  G u i d e r  /  E x p e r t r å d

2020
#3

Pyssla och pynta
Stjärnan, kransen, granenStjärnan, kransen, granen
– så skapar du julstämning!– så skapar du julstämning!

 

Ladda för julkul
Tips för härliga hemmakvällar Tips för härliga hemmakvällar 
och släktträffar på distansoch släktträffar på distans

Gör julen enklare
Smidigare shopping, snabbare Smidigare shopping, snabbare 
leveranser och smarta tjänsterleveranser och smarta tjänster
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Hemma hos / Karin Mannerstål

Karin 
Mannerstål
Ålder:  57 år.
Fam i l j :  S onen A lan , 
23 ,  dott ern R it a , 
19 ,  och särbon 
U rban .
Bor:  I lä genhet 
i  G amla st an 
i  S t ockholm .
G ör:  Desi gner, 
pro gramledare.



 clasohlson.se                    11 

Paketälskaren 
som inte gillar 

att fira jul

Tex t:  K ar in C edroniu s
Foto:  Pet er K nut son

Hon är inget stort fan av julen men hon älskar att 
slå in vackra paket och att skapa kreativa julkort 
till släkt och vänner. 

Och det julpynt som fått komma över tröskeln 
hemma hos designern Karin Mannerstål är  
mycket noga utvalt. 

itt i hjärtat av Stock-
holm, med larmet 
från torghandeln och 
tunnelbanan skram-
landes utanför fönst-
ret bor formgivaren 
och tv-profilen Karin 
Mannerstål. Här, i ett 
av Gamla stans mer 
”moderna” hus – från 

1859 – har Karin bott i 30 år. Den ljusa 
lägenheten på 69 kvadrat delar hon 
numera enbart med dottern Rita, sedan 
sonen Alan flyttade hemifrån för något 
år sedan. 

– Tanken är att jag ska göra om hans 
rum till mitt sovrum, men det är lite 
ångestladdat. Jag har nog inte accepte-
rat helt att han inte bor hemma längre, 
och dessutom är det alldeles för tyst i 
hans rum som vetter mot gården. Jag 
måste ha liv och ljud när jag ska sova, 
säger Karin med ett skratt och berättar 
att hon nu sover på so!an i vardags-
rummet – och älskar det.

Lägenheten är en mix av hem och 
ateljé. Vid det stora träbordet i var-
dagsrummet skapar Karin sina många, 
kreativa projekt. Här föds allt från 
tygmönster och mattor till möbler, 
leksaker och en och annan reflex. Karin 
är formgivare i grunden och har samar-
betat med allt från Ikea och Åhléns till 
Klippans Yllefabrik och Rörstrand. Men 
de flesta av oss känner nog igen henne 
från TV4:s långkörare Äntligen hemma. 
Där var hon med och skapade fantastis-
ka rum, alltid med hennes karaktäristis-
ka färgstarka och grafiska uttryck. Men 
trots det färggranna formspråket är 
Karins eget hem inte så färgsprakande 
som man skulle kunna tro. Tvärtom är 
det mesta vitt – från väggar och golv till 
so!a och lampor. 

– Jag använder mitt 
hem som ett stort mood-
board när jag arbetar, 
så då behöver jag en 
neutral bas. Det är ändå 
så mycket färg från alla 

M

Stockholm

Less is more! När 
Karin slår in paket 
är det enfärgat 
papper som gäller 
och kreativa sätt att 
märka julklapparna 
på. Som här med 
svarta bokstäver 
som egentligen är 
tänkta att använ-
das till girlanger.
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mina pågående projekt, säger hon och 
pekar på sin kreativa vägg där det just 
nu växer fram prylar och textilier för 
barnmärket Scandinavian Stories.

De färgklickar som ändå finns i lägen-
heten är noga utvalda. Som den röda 
tavlan med motivet ”Keep calm & carry 
on”, ka!emuggarna i Pantonefärger  
och ljuslyktorna från Marimekko som 
står uppradade i fönstret. Ja, ingenting  
i Karins hem har kommit dit av en 
slump.

– Jag vet vad jag gillar och investerar 
bara i sånt jag tycker om. Så det blir 
hellre en dyrare designpryl eller möbel, 
som jag har längtat länge efter och 
sparat till, än något som kanske är bil-
ligare men inte lika hållbart, säger hon 
och tillägger att hon alltid har varit en 
person som vurmat för hållbarhet, långt 
innan det blev ”modernt”.

– Redan som 20-åring gick jag och 
sparade ihop till den här fina Aalto- 
pallen för jag tyckte så mycket om den. 
Och den hänger med än! 

Riktigt så var det dock inte när hon var 
liten på 70-talet och föräldrahemmet 
bestod av idel stilrena svenska, finska 

Mycket färg och 
form är designern 
Karins signum, 
men hemma är det 
mer neutralt.

Det mesta är vitt 
och neutralt i Karins 
hem, men det finns 
en del noga utvalda 
färgklickar. Som tavlan 
av danska konstnären 
Poul Pava.

Väggen i  vardags-
rummet är Karins 

moodboard.  Här växer 
många spännande 

projekt fram.  Som de 
här söta korsstygns-

mönstren!

Kreativ väg!

och danska design-
möbler, noga utvalda av 
hennes estetiska föräld-
rar, båda teckningslärare 
till yrket.

– Jag skämdes alltid över vår 
”annorlunda” stil när jag hade kompisar 
hemma och längtade efter fondtapeter 
med palmer och bruna plyschso!or, 
skrattar Karin. 

Det är inte bara jobbprojekt som tar 
form vid Karins stora matbord. Här 
föds även alla de kreativa och roliga jul-
kort som hon skapar och skickar varje 
år till släkt, vänner och bekanta. Hela 

”JAG ANVÄNDER MITT HEM SOM ETT 
STORT MOODBOARD NÄR JAG ARBETAR, 
SÅ DÅ BEHÖVER JAG EN NEUTRAL BAS.”
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Karin Mannerstål / Hemma hos

Muggarna på hyllan i köket är en skön 
färgklick inspirerad av det klassiska 
färgsystemet Pantone.

Värmeljus
Svensktillverkade  

i 100 % stearin, från  
förnybara råvaror.  
44-1725, 39,90 kr

Karins fem favorit- 
förbrukningsvaror  
från Clas Ohlson

1
Skr ivarpapper, 

38-3663, 39,90 kr
”Det är ett bra papper  

till fint pris.”

2
Kolsyrepatron Soda 

Stream, 44-1267, 79,90 kr 
”Jag är storkonsument av 
bubbelvatten.  Det är min 

vardagsly x.” 

3
Bläckpatron Epson 

Mult ipack,  38-7553, 529 kr 
”Det går åt mycket toner 
hemma hos mig.  Det är så 

bra med pantsystemet 
hos Clas Ohlson!”

4
Värmeljus, 44-1725, 39,90 kr 
”Jag använder massor av ljus 

under den mörka delen av 
året för mysig stämning.”

5
Kökssvampar, 

34-4565, 19,90 kr
”Kolla in de här härliga 
färgerna!  Visst blir man 
glad? Den gröna är min 

favorit.”

1

2

3

5

150 stycken kan det bli. Färgen, formen 
och motiven varierar och det har hänt 
att vissa julkort har haft så udda form 
att Karin varit tvungen att posta dem i 
en godispåse istället för ett kuvert.

– Jag är egentligen inget stort fan av 
julen, eftersom det är så kravfyllt – alla 
ska vara glada och lyckliga, ingen får ha 
skiljt sig och ingen får ha dött. Däremot 
älskar jag att göra julkort och slå in 
julklappar! 

Varje år tänker hon ut ett nytt tema 
för både korten och paketen, som hon 
lägger ner mycket tid på. 

– Det är rena terapin att sitta och 
skapa julkort till alla vänner. Och så 
är det ju så uppskattat, inte 
minst i!!dag när så få ägnar tid 
åt sånt här. Då är det härligt 
att kunna ge lite kärlek i form 
av ett julkort! 

Jultomten och snögubben från Blooming-
dales i New York är några av få julpynt som 
fått komma över tröskeln hemma hos Karin.
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Hemma hos / Karin Mannerstål

Karins klappar är också något utöver 
det vanliga. Alltid med ett visst tema, 
alltid fyrkantiga och aldrig tejpade. 

– Jag använder limstift i!!stället för 
tejp – det blir mycket snyggare. Och 
så försöker jag alltid hitta några nya, 
kreativa sätt att märka julklapparna 
på, säger hon och visar årets paket 
som består av klassiskt brunt papper, 
vitt snöre och etiketter av stora svarta 
pappersbokstäver.

– Det är egentligen bokstäver som 
ska vara till såna där girlanger men de 
funkar ju perfekt som juletiketter. Det 
är ett tips – använd gärna saker som 
egentligen är tänkta till något annat 
när du slår in paket. Det kan bli hur fint 
som helst! 

Några väl valda julprydnader har fak-
tiskt också fått komma över tröskeln till 
lägenheten, medger Karin. Som det söta 
tomte-snögubbe-paret som hon blev så 
kär i under en resa till New York.

– De stod i fönstret på Blooming- 
dale’s och bara väntade på att jag skulle 
ta med dem hem. 

I fönstren som vetter ut mot Mälaren 
hänger två gigantiska vita julstjärnor.

DIY Banner/
bokstavsgirlang
31-7097, 49,95 kr

Limpistol, grå
41-1350, 59,90 kr

Limstift
34-9385, 24,90 kr

Presentsnöre
44-4372, 19,90 kr

Tuschpenna 
Winsor & Newton 

ProMarker
44-1651-24 

39,90 kr

Prylarna

 – De får hänga kvar länge – gärna 
ända till midsommar, för de ger så 
härligt ljus i hela lägenheten. 

På vinden finns även en jullåda som 
är överfylld med vackra, olikfärgade 
julgranskulor som Karin köpt med sig 
hem från resor runtom i världen. 

– Även om jag inte älskar julen så 
gillar jag ju vackra saker och mina jul-
kulor är riktiga favoriter. Jag har en rejäl 
samling som kommer fram varje år. Och 
det är noga hur de hänger: kontraster 
mellan färger, former och storlekar 
är viktigt. Jag är faktiskt nästan lite mili-
tant i hur min gran ska vara klädd, säger 
Karin och fyrar av ett brett leende.  

”DET ÄR RENA TERAPIN 
ATT SITTA OCH SKAPA 

JULKORT TILL ALLA  
VÄNNER. DET ÄR HÄRLIGT 

ATT GE LITE KÄRLEK I 
FORM AV ETT JULKORT!”

Använd limstift i  stället för tejp när du slår in dina julklappar. Det blir mycket snyggare, tipsar Karin, som alltid väljer ett 
visst tema på sina paket.
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I samarbete med / 

u vet väl att det mest 
hållbara sättet att ta 
hand om sina kläder 
är att vädra eller ånga 
dem? I!!dag har vi 
alldeles för bråttom att 

slänga in kläderna i tvättmaskinen. Det 
sliter på både plaggen och miljön. Men 
det finns en finfin lösning på problemet! 
Med handhållna Tefal Tweeny Nano 
Steamer kan du fräscha upp kläderna 
och få dem släta på nolltid, tack vare 
den kraftfulla ångan.

Den är snabb, enkel att hantera och 
strykjärnsformen gör att steamern en-
kelt kommer åt skjortkragar och andra 
mindre delar av kläderna. Steamern är 
det perfekta valet på resan eller sista- 
minuten-fixet innan festen. Kläderna 
blir både släta och doftar fräscht. Top-
pen för både plaggen och planeten!

Söker du ett klassiskt strykjärn med extra 
allt? Då är Tefal Ultraglide ett perfekt 
val. Detta kraftfulla ångstrykjärn klarar 
även de tu"aste vecken och når enkelt 
hela plagget på strykbrädan. Det klarar till 
och med vertikal strykning för dig som vill 
fräscha upp plagg som hänger på galgen. 

Så får du
släta kläder
på nolltid

D

Tefal 
Tweeny Nano Steamer

44-3782

399 kr

Tefal 
Ultraglide Strykjärn

44-9019-2

399 kr
(599 kr)

Lät! at! 
pa"k# $ed 
p% resa&!

1
Gör ett tema på alla 
paket.  Samma papper, 

snöre och etiketter på 
alla klappar. 

3
Lägg alla presenter i 

lådor innan du slår 
in dem.  Du kan spara 

askar och lådor under 
hela året.

5
Tänk ny tt när du gör 

etiketter – skär ut och 
återvinn bokstäver och 
delar från en förpack-

ning till exempel.

2
Använd lim i  stället 
för tejp för osynliga 

fästen – det blir 
mycket snyggare.

4
Använd enfärgat pap-

per,  gärna sånt som 
kanske inte är tänkt 
som presentpapper, 
som silkespapper.

6
Spara alla fina 

snören du kommer över.
En stor samling tar 

ingen plats och är all-
tid bra att ha på lager.

Både julkort och paket har 
haft många olika teman ge-
nom åren hemma hos Karin.

Karins bästa pakettips


