
SÅDAN SKABER DU
HYGGE I DRIVHUSET

En guide til hvordan du griber projektet an 

DET PRAKTISKE

INDRETNING

TIPS & TRICKS

Du vil i denne guide få en masse viden
omkring placering af drivhuset,
belægning, planter, rengøring og meget
meget mere.

Lær hvordan du bedst kan udnytte
pladsen i drivhuset for at du kan få
maksimal udbytte af kvadratmeterne.
Du lærer også hvordan du skaber en
hyggelig stemning i dit glashus.

Få en masse tips og tricks til hvordan
du kan sætte dit personlige præg på
indretningen, hvilke planter der er
gode, samt sjove og spændende DIY
projekter.

Foto: H
elena N

ørrstrøm

Foto: Pia Bloch
Foto: Kira Leth



Jeg har sammen med 2 fantastiske kvinder, der begge har erhvervet sig et glashus til det primære
formål at skabe et uderum hvor der er fokus på hygge frem for planteavl, samlet de bedste tips i
denne guide.

Vi vil give vores bedste tips og tricks til dig der er helt ny udi denne verden og til dig der gerne vil
skabe mere hygge i dit drivhus.

Vi er 3 kvinder fra hver vores del af landet, og med hver vores størrelse af drivhus: Fra ca. 8 m2 til
lidt over 18 m2.

Når du har læst guiden, er du med sikkerhed blevet inspireret til at gå igang med at indrette dit 
 drivhus, og vil være i stand til at kunne sætte dit eget præg.

Rigtig god fornøjelse med denne guide.

DRIVHUSE ER POPULÆRE
Specielt når det bruges som et ekstra uderum

De senere år er det blevet meget
moderne at få sit eget drivhus. Ikke til
det primære formål at dyrke
grøntsager, men mere som en sted hvor
man kan slappe af og nyde årets gang i
haven.

Vi kalder det for et uderum, et hyggested, et sted til de store tanker, et krearum - ja et drivhus kan
bruges til mange formål. Og ikke kun til at dyrke agurk og tomater i.

Det er vi mange der er blevet klar over, og derfor boomer salget af drivhuse i alle størrelser i disse
år.
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PIA BLOCH

HELENA
NORRSTRØM

KIRA LETH

53 år, bor lidt uden for Aalborg.
Hun har et Juliana drivhus på 18,8 m2
og har haft det siden sommeren 2020.
Pia er opvokset med naturen i fokus. 
Og det er her hun finder ro og hvor
hendes kreativitet spirer og udfolder
sig.
Instagram: @glimtbybloch

49 år, bor lidt uden for København.
Hun har et Juliana drivhus på 8,2 m2
og har haft det siden maj 2020.
Helena er egentlig en bypige, men
valgte for 4 år siden at flytte ud af
byen, for at komme tættere på naturen.
Instagram: @helenas_rum

46 år, bor i Assens på Vestfyn. Og ejer
af bloggen Frøkenleth.dk
Hun har et Vitavia drivhus på 13 m2 og
har haft det siden april 2017. 
Kira er opvokset på landet, med
drivhus i haven i traditionel forstand.
Instagram: @froken_leth
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DET PRAKTISKE
Det skal du tage højde for, inden du beslutter hvilket drivhus du skal have 

Hvor skal drivhuset placeres?
- og hvor stort skal det være?

Som det aller første skal du finde ud af, hvor stort et drivhus du må placere på din grund. Det ville
være så ærgerligt at få sat det dejligste glashus op, for så at blive bedt om at fjerne det igen fordi
det er for stort. 
Du kan spørge hos din kommune.

Dernæst skal du finde ud af, hvad der vil give dig mest værdi i forhold til placeringen:
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Hos Kira og Pia har de begge brugt teglsten som belægning. 
Stenene er gode til at holde på varmen når de er blevet varmet godt op af solen, og er meget
behagelige at gå på - også i bare tæer.
Farven på stenen er hos begge kvinder nøje valgt ud fra at de skal passe til omgivelserne.

 
Helena har bibeholdt den fliseterrasse som hun inddrog, da hun byggede sit drivhus. På den
måde slap hun for at skulle anlægge en helt ny belægning, og sparede dermed både tid og
penge.

Alle 3 kvinder har valgt at have belægning rundt om drivhuset.
Det er en rigtig god idé hvis du gerne vil have mulighed for at stille lidt krukker eller skabe en
hyggekrog . Det er alt sammen med til at skabe den hyggelige stemning.

Er det vigtigt at kunne se drivhuset inde fra din stue / køkken?
Hvordan skal udsigten være inde fra drivhuset? (Skal du have vue ud over din resterende have
eller til huset?)
Hvordan skal det ligge i forhold til solen?
Skal det ligge i forlængelse af dit hus?

 Hvad fungerer godt som belægning?
- og er det en god idé at føre den ud under drivhuset?
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Pia har valgt at lave en større terrasse foran hendes drivhus. 
Det gør ’rummet’ større. Her har hun 2 udepejse, et lille bord med stole, et spejlbassin og
selvfølgelig planter. 
På den ene side af drivhuset har hun sat højbede (sorte som passer til selve drivhuset) så det er
omgivet af en ’have i haven’.

Helena har (på grund af placeringen så
tæt på huset) lidt mindre plads ude
foran hendes drivhus.
Men det føles slet ikke sådan, da det
nærmest ligger som en forlængelse af
hendes køkken.
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Skal der være vand i eller ved dit drivhus? 

Kan du have puder og tæpper liggende ude i drivhuset hele året rundt?

Sådan holdes glasset pænt

Andre praktiske overvejelser du bør gøre:

Kira har tilsluttet en vandtønde til at opfange al vandet der kommer på drivhusets tag. Den kan
næsten forsyne vandingen i drivhuset i hele sommerperioden.
Det er en rigtig god idé at bruge regnvand, så vi ikke bruger vandet fra vandhanen.
 

Ja det kan du godt. Du skal bare sørge for at der er god cirkulation og at der ikke opstår for
megen kondens.
 

Det anbefales at vaske drivhuset hvert forår således man undgår at tidligere års utøj fx i form af
svampesygdomme fra grøntsagsplanter m.m.
Det kan gøres med et mildt algemiddel der sprøjtes på, som er produceret til formålet.

Skal der trækkes el m.m.?
- og hvad med alt det andet?

Både Pia og Kira har fået trukket el til deres drivhuse.
Det er virkelig at anbefale. Med en eltilslutning kan du bl.a.:

Tilslutte smukke lyskæder
Tilslutte loftslampe
Oplade din iPad / mobil
Sætte en terrassevarmer til

frøkenleth.dk - 2021

Foto: Pia Bloch

https://frokenleth.dk/


Disse planter er gode at have i drivhuset
Om sommeren er der næsten ingen begrænsning, HVIS bare man vander nok. 
Dog elsker pelargonien varmen og kan også tåle at tørre en del ud.. Så kan den faktisk også
overleve derude om vinteren , så det er en god ”helårs” plante.
Krydderurter, hornvioler oliventræer og figentræer er også gode, alt afhængig af om man har
varmekilder eller ej og hvor hård vinteren er. 
Blomsterne er meget sæsonbetonede og udskiftes jævnligt suppleret med grene og græsser
fra skov og have.
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Sådan skærmer du for solen når der er højsommer
Det kan blive MEGET varmt inde i drivhuset, når solen står lige på.  Derfor er det vigtigt at der er
loftsvinduer der kan åbnes. Der findes nogle smarte anordninger man kan sætte på
loftsvinduerne, så de åbner af sig selv, når temperaturen bliver for høj.
Det i sig selv er sjældent nok. Derfor er det også vigtigt at åbne dørene, så der kommer lidt
cirkulation.
Man kan vælge at plante en klatreplante udenfor, som med tiden vil skærme, eller en vinstok inde
i drivhuset som også med tiden vil skærme.
 
Du kan også sætte skyggegardiner op, som samtidig skaber en hyggestemning.

Gardinerne er købt i IKEA, og hængt op på en tynd, plasticbelagt stålwire, som er spændt ud oppe
under loftet.

Det er både praktisk og hyggeligt. Dog kræver det at gardinerne bliver pillet ned og bliver vasket i
løbet af sæsonen. Og efter et par år er de så mørnet af solen, at det bliver nødvendigt til at skifte
dem ud.
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En varmekilde er guld værd hvis du vil bruge drivhuset året rundt
Der findes flere former for varmekilder du kan bruge i dit drivhus. Den billigste, og MEGA
hyggelige er stearinlys. MASSER af stearinlys.
De varmer dog ikke det vilde, men kan godt hæve temperaturen en anelse.
Ellers findes der en del terrassevarmere som er perfekte til formålet.
Dog er favoritten en brændeovn, hvis du spørger panelet her!
 
Det er dog kun Pia, der indtil videre har fået installeret en brændeovn i hendes drivhus. De 2
andre følger dog snart trop.

Pia anbefaler den mobile brændeovn fra Orland Living.

Lars Lund har lavet en rigtig god youtube video om hvordan netop denne brændeovn monteres i
drivhuset:  https://www.youtube.com/watch?v=4Ds-goKp6Y0
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INDRETNINGEN
Hvad skal du tænke over når du indretter dit drivhus 

Det vigtigste du når du indretter
er at holde en rød tråd og være tro mod den

Drivhuset  ender sommetider som ekstra opbevaringsplads (skur). Det duer ikke hvis det primære
formål er at gøre det til et hyggested.
 
Beslut dig for en stilart og hold dig til den. 

Indret det som var det din bolig – så havner der ikke en masse tilfældige ting derude, som giver
mere rod end hygge
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Find nogle møbler du sidder godt i

Fyld stole og seng / sofa med masser af puder, tæpper og lammeskind

Brug masser af stearinlys

Overvej hvad du skal lave derude: Skal du kunne spise med din familie og venner derude, er
det vigtigt at have et stort bord og nogle gode stole. Skal du kunne tage en lur, er det en god
idé at investere i en eller anden form for seng.
 

Ved at holde tekstilerne inden for samme farveskala / nuancer, så understøtter du den røde
tråd og skaber ro for øjet.
Husk at det er vigtigt at man sørger for god udluftning i drivhuset så møbler og tekstiler ikke
bliver fugtigt og dermed bliver jordslået.
 

Kig bagerst i dine skabe og find Tante Oda's gamle lysestager frem. De passer måske ikke ind i
din indretning i hjemmet, men måske passer de PERFEKT ud i dit drivhus. Stil gerne mange
lysestager og bloklys rundt om i rummet. Det er den største hyggespreder der findes.

Det kan være svært at overskue hvordan man lige laver en gennemgående stil, og hvordan man i
det hele taget griber det med indretning an.

Her kommer vi med forslag til, hvad du skal have i tankerne, når du kaster dig ud i at skabe den
hyggeoase du drømmer om:
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Tænk gerne i niveauer så man har afsætningsplads til planter, pynt og stearinlys

Husk alle 4 årstider

Det behøves ikke at være dyrt at indrette sit drivhus

Monter gerne et par drivhushylder, brug æblekasser som reoler og opbevaring. Hæng planter i
loftet, og stil dem også på gulvet og på bordene.
 

Tænk i sæsoner: Sommeren er fyldt med grøntsager, duftende lavendler blomstrede puder
m.m. Og i juletiden sættes der små grantræer ud og julepynter ligesom vi gør indenfor, og de
blomstrede puder kan udskiftes med lammeskind og kogler. Dertil svøbes drivhuset ind i
lyskæder og man kan gå all in på julestemning. 
Det samme gælder for både forår og efterår hvor årstidens planter og farver afspejler hvilken
sæson vi er i.
 

Mange møbler og nips kan købes brugt i genbrugsbutikker, på loppemarkeder. 
Men alt fås selvfølgelig i mange priskategorier.
Man kan også finde alt fra skønne retro bambusmøbler, krukker og hyggegenstande til ganske
fornuftige priser på fx DBA eller Guloggratis.
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For at kunne skabe din helt egen stil, skal du have fundet ud af, som vi var inde på i forrige afsnit,
hvad din røde tråd er. 
Når den er på plads, kan du begynde at bevæge dig ud i at tilføje nogle elementer som gør din
indretning unik, og som afspejler hvem du er.

Det kan f.eks være at du bor tæt på stranden, og godt kan lide at samle sten. Så kan du måske lave
et smukt fad med nogle af de sten du har samlet, og stille det på bordet i dit drivhus.

Eller måske er du virkelig god til at sy. Så har du måske syet de fedeste puder til dine stole.

Mulighederne er ubegrænsede. Det kræver bare at du får øjnene op for hvad der definerer dig.

DIY / TIPS & TRICKS
Sådan kan du sætte dit personlige præg på indretningen

Skab din helt egen unikke stil
og tænk gerne lidt ud af boksen
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Dekorationer i naturmaterialer

Hvis din mand er handyman

Lav f.eks kranse af hvad du finder i naturen. Brug en halmkrans og noget ståltråd – så er du i
gang. Pluk også gerne græsser og vilde blomster og sæt i vaser. Hæng store grene i loftet og
binde pynt på ift. højtiden (julekugler, påskeæg osv.).
 

Så kan du sikkert lokke ham til at costumize noget inventar til dit drivhus.
Her der der blevet fabrikeret en 'ompotningskasse'. Den fungerer således at man kan stå og
arbejde med blomstermuld, uden at der er jord ud over det hele
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Her kan du blive inspireret

Besøg åbne haver

Der er masser af inspiration på Instagram og Pinterest. Hold fast i din egen stil og det du kan li’.
Kig i magasiner og havebøger. Det er skøn læsning, hvis man trænger til lidt inspiration.
Og der er ikke noget bedre end at sidde i drivhytten med en kop varm te og dyrke netop dette.
 

Om sommeren tilbydes der 'åben have' arrangementer over hele landet. Det er helt sikkert et
besøg værd, så du kan kigge ind hos andre der har drivhuse og orangerier
 

Leg med beton
Hvis du har mod på det, kan du også lave fade og figurer i beton. Det er unikke ting, som du
kan have til at pynte i dit drivhus (eller ude i haven ) .
Det er ikke svært, og det er virkelig sjovt at lave.
 
Du kan se et eksempel på hvordan du gør i blogindlægget her
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Nu er du klar til at indrette 
- så er det bare om at kaste sig ud i det

Jeg håber at denne lille guide har inspireret dig, og givet dig mod til at kaste dig ud i at indrette dit
drivhus, så det netop afspejler DIG . Og at det vil give dig stor glæde i at bruge dit skønne frirum
hele året rundt.

Stor tak til Pia Bloch og Helena Norrstrøm for deres input, erfaringer og ikke mindst deres utroligt
smukke billeder fra deres dejlige drivhuse.
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