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Kura, Rekordit, Knuff, Godmorgon, Trofast… Het vocabulaire van de woninginrichting is Zweeds! 
De modulaire meubels van Ikea zijn geschikt voor alles  

wat doe-het-zelfliefhebbers maar willen.

Het doe-het-zelven waarmee we kennismaken kun je ook zien als doe-zoals-je-bent: 
creëer je eigen inrichting met je hart, je persoonlijkheid, je kennis en je levenshouding,  
je talenten en je twijfels en de inspiratie van alle leden van je gezin. Maak je eigen  

‘doe-zoals-je-bent-huis’, praktisch maar een beetje gek, slim en vol humor.

Laat je inspireren door de ideeën in dit boek en laat je fantasie de vrije loop. Creatief met 
Ikea’ betekent dat je van iets wat standaard is iets unieks maakt, misschien zelfs wel  

een meesterwerk! Het is ook een weekend of enkele dagen lang voor  
architect, ontwerper of uitvinder, kortom voor maker, spelen!

Wij geven hier handvatten om deze klussen tot een succes te maken. Je zult hierbij vast 
te maken krijgen met technische kwesties die je moet oplossen op basis van de specifieke 
eigenschappen van je interieur. Voor sommige projecten heb je soms bijzondere vaardigheden 
nodig waar je hopelijk over beschikt. Andere zijn zo eenvoudig dat zelfs je kinderen daarbij 
kunnen helpen. Bij het doe-zoals-je-bent van het gezin gaat het om de speelse geest!

Dit boek is niet bedoeld om een uiterst vaardige klusser van je te maken. Daarnaast 
wijzen wij je erop dat het heel belangrijk is om altijd voorzichtig te zijn en de aanbevelingen 

in de montagehandleidingen van fabrikanten voor het gebruik van hun producten en 
gereedschap goed na te leven. Voor alles wat met elektriciteit en loodgieterswerk te maken 

heeft, heb je een professional nodig of moet je de veiligheidsvoorschriften strikt naleven. 
Muurbevestigingen en hoge elementen moeten goed worden vastgezet.

Daarom hebben we de projecten onderverdeeld in vier categorieën: simpel, gemiddeld, 
gevorderd en expert, al naar gelang de complexiteit en de tijd die ervoor nodig is.  
De sterren van Ikea krijgen een eigen plek: Frosta, Kura en Kallax lenen zich  

namelijk heel goed voor de vreemdste ontwerpen. 

Ben je er klaar voor? Wil je je huis met veel plezier mooier maken?  
Welkom bij ons doe-zoals-je-bent-boek’!
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Zelfstandige kinderen: de grootste wens van alle 
ouders! Maar hoe kun je kinderen helpen om dagelijkse 
handelingen als volwassenen uit te voeren? Soms is daar 
maar weinig voor nodig. Iets wat ze het vermogen 
geeft om zelfstandig dingen te regelen. Of ze nou 
wel of niet kunnen lezen, beelden zeggen altijd meer 
dan duizend woorden! Therese Larsson heeft gekozen 
voor stickers op een Malm ladekast. Voordat ze gaan 
rondsnuffelen in de laden vertel je wat voor weer het 
wordt. Rok of broek?

"

WERKWIJZE
1. Knip of snijd een sjabloon voor alle soorten 
kledingstukken uit een vel papier.

2. Neem met behulp van je sjabloon de omtrek van elke vorm over op de 
achterkant van de folie.

3. Snijd elke vorm uit met een stanleymes.

4. Gebruik een spatel om de pictogrammen op de laden te plakken zonder dat 
er luchtbellen onder komen.

KINDEREN ZIEN  IN EEN OOGOPSLAG  WAAR ZE DE JUISTE KLEDING KUNNEN  
VINDEN.BENOD IGDHEDEN

Bij Ikea:
• 1 Malm ladekast

Elders:
• 1 rol of 10 vellen zwarte 
zelfklevende folie
• 10 vellen dik patroonpapier

Gereedschap :
• stanleymes
• snijplank
• spatel
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-Ontwerp: Therese Larsson
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MONDR IAANBUREAU
De schilderijen van Mondriaan – bijzondere abstracte, 
moderne kunst – zijn gemeengoed geworden.  
De primaire, zwart omrande kleuren werden eind jaren 
twintig van de vorige eeuw gebruikt voor de creaties 
van ontwerpers van de kunstbeweging De Stijl.  
De stijl van Mondriaan is steeds blijven bestaan.  
Van de jurken van Yves Saint Laurent in 1965 tot 
meubels, stoffen en behang van tegenwoordig.  
Alle oppervlakken lenen zich voor wat Mondriaan  
‘de zuivere realiteit’ noemde.

WERKWIJZE
VÓÓR MONTAGE VAN HET BUREAU EN HET OPBOUWDEEL:

1. Schuur de te verven oppervlakken licht. Reinig het geschuurde 
oppervlak.

2. Bescherm de horizontale oppervlakken met afplaktape.

3. Verf de smalle zijden zwart (één of twee lagen, afhankelijk van de 
kwaliteit van de verf).

4. Bescherm de smalle zijden met afplaktape wanneer deze geheel 
droog zijn (na minimaal 48 uur).

5. Breng een eerste laag verf aan op de andere vlakken. Als deze 
droog is (zie de aanbevelingen van de verffabrikant), schuur je  
deze zo nodig licht en breng je een tweede laag aan.

6. Zet het meubel in elkaar volgens de montagehandleiding.

BENOD IGDHEDEN
Bij Ikea:
• 1 Micke bureau
• 1 Micke opbouwdeel

Elders:
• acrylverf, mat of glanzend (zwart en 
primaire kleuren: rood, blauw, geel)
• 1 rol afplaktape

GEREEDSCHAP :
• 1 kwast of 1 kleine verfroller
• schuurpapier met extra fijne korrel

"
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Ontwerp: IKEA Livet Hemma

HET WERK VAN de BLOG LIVET HEMMA GEiNSPIREERD OP 
MONDRIAAN
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WERKWIJZE

Bepaal met de sjabloon de plaats van de scharnieren en de schroeven op de 
Kallax kast met behulp van een punaise of stansmes. Zet vast met herbruikbare 
tape en schroef de scharnieren erop.

Haal het glas uit de wissellijst. Zet één zijde van de lijst 
tegenover het scharnier en markeer de plaats van de 
gaten. Boor gaten in de lijst en zet de handgreep erop.

Kies een afbeelding die je wilt laten zien en doe die  
in de lijst.

Schroef de lijst op de scharnieren met 
behulp van de moeren. Controleer of de lijst 
er goed op zit, voordat je de bouten vastzet.
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 MAAK T 
DE MUUR

Alle ‘steentjesfans’ in de wereld 
hebben ooit te maken gehad met 
de lastige vraag waar ze al hun 
Lego® steentjes en –accessoires 
moesten opbergen. Hoewel een  
kind van twee ze kan sorteren, 
heb je voor het opbergen een 
slimme oplossing nodig. Martin 
Storbeck heeft die gevonden:  
een verticale standaard waar 
geen steentje aan te pas komt!

"

WERKWIJZE
1. Zet het hoofdeinde in elkaar volgens de montagehandleiding en bevestig het 
tegen de muur .

2. Verwijder de metalen U-staafjes waarmee je de klemmen opent. Duw de 
pootjes van de U-staafjes wijder uit elkaar met de langbektang, zodat je een 
hoek van ongeveer 90° krijgt. Haal het uiteinde van een pootje door het ‘oog’ 
van een Glis bak. Doe de staafjes weer terug in de klem en buig de poten weer 
naar elkaar toe met de langbektang.

3. Plaats de bakken vanaf 4 cm van de rand. Plaats twee klemmen op 22 cm 
afstand van elkaar en doe dan 8 cm verderop hetzelfde. Maak zo vier rijen.

BENOD IGDHEDEN
Bij Ikea:
• 1 Mandal hoofdeinde
• 24 Glis bakken

Elders:
• 48 tekenpapierklemmen  
(van 24 tot 28 mm dikte)

GEREEDSCHAP :
• 1 bankschroef of 1 kleine 
lijmklem
• 1 langbektang
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steentjes 
niet 
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kun je de 
deksels 

op de bakk
en doen.

Ontwerp: Martin Storbeck  
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Ontwerp: Andreas Bhend
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frosta

DE VOORWE
RPEN  

VAN ANDREA
S MOGEN  

GEZIEN WOR
DEN, NET A

LS 

ALLE VOOR
WERPEN  

VAN IKEA!

Een klimmend 
wandrek

De Frosta kruk herken je aan zijn simpele en industriële ontwerp. Anoniem? Misschien.  
Maar in plaats van hem in elkaar te zetten, haal je hem juist uit elkaar!  

Andreas Bhend speelde met deze eenvoudige onderdelen (een zitting en vier poten). 
Rechtop, omgekeerd, in huis of in de sneeuw: de kruk hangt en verrast,  

glijdt en rijdt of klimt tegen de muren op.
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PLATONISCHE ZON

Strip de snoeren van de zes lampen.
Verbind de bruine draden van de drie eerste lampen met  
een lasklem en de blauwe draden met een andere.
Doe hetzelfde met de drie andere lampen.
Je krijgt zo vier draden (twee bruine, twee blauwe).
Verbind de blauwe draden met een lasklem en de bruine 
met een andere.
Verbind deze lasklemmen met het voedingssnoer.

Maak de sjabloon of druk er een af:
http://www.instructables.com/id/Big-lamps-from-Ikea-
lampan-lamps./
Zet de voet van de lamp op de sjabloon.
Teken op de voet de plaats van de gaten en brand deze erin 
met een soldeerbout.
Doe dit bij voorkeur in de open lucht of met het raam open, 
want verbrand plastic ruikt niet zo lekker.

Als je de lampen hebt uitgepakt, knip je de 
voedingssnoeren op 15 cm af.
Houd een van de snoeren met stekker apart.

WERKWIJZE
VOOR EEN LAMP MET 6 LAMPEN

Zet de lampen aan elkaar vast met de  
tie-wrap zodat ze een veelvlak vormen.  
De voeten van de lampen vormen de zijden. 
Gebruik de kleerhanger als ophanghaak.
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LET ER VOOR  
JE VEILIGHEID OP DAT  DE DRADEN EN SNOEREN OP DE JUISTE WIJZE WORDEN BEVESTIGD EN VOLG DE AANBEVELINGEN VAN DE FABRIKANT VOOR  DE STERKTE VAN DE 
GLOEILAMPEN.
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BENOD IGDHEDEN
Bij Ikea:
• 6 Lampan lampen
• 1 Bagis kleerhanger

Elders:
• 4 lasklemmen voor de auto
• 12 tie-wraps
• 1 sjabloon van het gewenste model

GEREEDSCHAP :
• 1 striptang
• 1 soldeerbout
• 1 zijkniptang
• 1 kabelschoentang
• 1 schaar
• 1 permanente stift
• het boorsjabloon voor de Platonic Sun 
(platonische zon) van 6 lampen
NB : Daniel Saakes heeft drie sjablonen 
gemaakt voor 6, 12 en 32 lampen. Die zijn 
allemaal gemaakt met de software Maya 
(3D-animatiesoftware, script Python).




