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Emelie Ek
Ålder: 42 år
Bor: Ekerö, ut-
anför Stock-
holm
Gör: Mönster-
designer
Utbildning:
Master i grafisk
design på
Konstfack, har
även studerat grafisk design i London
Aktuell med: Julbricka med uppsala
slott som motiv och tidigare motiv
som nya produkter

Ingen höst utan pumpor
dekoration. Just nu är buti-
kerna fulla av pumpor.

Fina är de, men kan man
göra något annat än lyktor
av dem? Ett annorlunda och
kul tips är att gröpa ur en
maffig pumpa och låta den
bli hållare för en planta
med vackra orange korall-
bär.

Placera den på ett fint fat
och dekorera med till exem-
pel äpplen, färsk chili eller
annan färgad frukt runt om.
En härligt höstig bordsdeko-
ration blir resultatet.

tt Spektra

på bordet. Perfekt bords-
dekoration – urgröpt
pumpa, med korallbär
och färsk frukt på silver-
fat. FOtO: FLORADANIA

tips för
dunkudden
sova skönt. Dunkuddar är
härliga att sova på, men
tänk på att lufta dem på
morgonen så att fukten
försvinner ur dem innan
du bäddar sängen. Ett tips
när du ska tvätta kudden
är att väga den innan du
stoppar den i maskinen.
När du sedan väger den
igen efter torkningen ska
den väga lika mycket, eller
minde. Väger den mer är
det fortfarande fukt kvar,
och behöver torkas lite till.

tt Spektra

Nu fixar vi
badrummet!
renovering. Hemmafixan-
det går vidare. Nu är det
badrummet som står näst på
tur, meddelar tidningen
Vi i villa som har frågat drygt
5 000 villaägare om deras
kommande renoveringspro-
jekt. Och då halkade köket
ned på en andraplats. Stilen
är klassiskt vitt, som 47 pro-
cent säger sig föredra. På
andra, tredje och fjärde plats
kommer svart, modernt och färgstarkt. Trots bondero-
mantikens starka ställning på inredningsbloggarna visade
sig dock den romantiska och den gammaldags stilen ligga
ganska pyrt till. tt Spektra

Baka bullar
före visningen
sälja huset. På gång att
sälja bostaden? I dessa
hemstajlingstider kan det
vara lätt att glömma bort
en viktig punkt: lukten.
Luktsinnet jobbar nämli-
gen lika mycket som ögo-
nen för att skapa intryck
hos spekulanter. En smart
idé är att tömma soppåsen
och vädra ut ordentligt före
visningen. Varför inte testa
det klassiska knepet med
ett bullbak strax innan?
Den doften är oemotstånd-
lig för de flesta. tt Spektra

tabbe? Har Svedbergs
månne gjort ett misstag?
Deras nya badrumskol-
lektion Dalstorp går i den
mindre populära bonde-
romantikens tecken.

text:
Maja-Stina
Fransson

Varför Uppsalabyggnader?
- Min agent och jag blev kontaktade av
turistbyrån, efter att jag gjort en liknan-
de serie med Sigtuna turistbyrå som
blev väldigt populär. Nu har jag ett bra
samarbete med Destination uppsala, de
är mitt bollplank, säger Emelie Ek.

Vilka byggnader har ni valt?
– Bland annat Skytteanum, upplands-
museet, Domtrappkällaren, Gustavia-
num, uppsala domkyrka och olika små-
hus. Men även Fyrisån.

Hur jobbar du?
– Jag strosar runt i stan, dokumenterar
och plåtar. När jag kommer hem testar
jag mig fram i datorn vilka motiv som är
tacksamma att teckna. Jag väljer de som
är mest karaktäristiska. Det är lättare
att få känslan av en byggnad när det är
många detaljer. Det är inte svårt att
göra husen – snarare att få till rätt käns-
la.

Har du någon koppling till Uppsala?
– Nej, faktiskt inte. Jag har en kusin som
pluggade på universitetet, jag var där
då och tyckte att det var en fin student-
stad med många vackra anrika byggna-
der. Jag blev väldigt förtjust.

Om dumåste välja en favorit i stan,
vilken blir det då?
– Jag tycker mycket om domkyrkan, den
är så mäktig. Men även de vanliga husen
med putsade fasader ger en speciell
känsla.

Julbrickan är helt ny, har du något
mer på gång härifrån?
– Mina tidigare motiv kommer även som
ny skärbräda, runda brickor – och som
badhandduk.

Så vi kan snart torka oss med en
Uppsalabyggnad?
- Precis! Lagom till sommaren.

Inspirerad av Uppsala

bricklunch
på slottet. Ett
juligt Uppsala
slott som
bricka är senas-
te produkt-
nyheten.

dESiGn. Emelie Ek är mönsterdesigner och tecknar uppsalabyggnader på inrednings-
produkter. Serien heter Houses of uppsala och senaste nyheten är julbrickan med
uppsala slott.

”Jag tycker mycket om
domkyrkan, den är så
mäktig.” frukost med utsikt. Spana in Saluhallen när du äter från frukostbrickan.


