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01   Fluid Space Type:
År:

Afgangsprojekt
2018

Projektet tager udgangspunkt i den verdens-
omspændende urbanisering. Pladsen er det det mest 
dyrebare i har i byerne så hvordan kan vi bruge den på 
bedst mulig måde? 

Med inspiration fra scenografier, hvor det samme rum 
ændres ved hjælp af få flytbare elementer og derved 
udgør et nyt rum, en ny scene, kom jeg frem til et 
koncept hvor man flytter de indre vægge i hjemmet for 
at opfylde forskellige behov. Således at man har flere 
rum i et rum og bruger pladsen der hvor man har brug 
for den nu og her. 

Jeg valgte at arbejde med tre ‘scener’ i hjemmet: den 
sociale scene, scenen for hvile og hverdags scenen. 

I konceptet indgår en foldeseng der bliver til en bænk 
når den er foldet sammen, et bord som rummer stolene 
når de ikke er i brug, opbevaringsplads og de to indre 
vægge der kan skabe de forskellige rum. 

Tidsbegrænsningen gjorde at jeg var nødsaget til at 
vælge et element at færdigudvikle og valget faldt på de 
flytbare vægge.

Social HverdagHvile
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De to vægge kan ved hjælp af 3D-printede beslag i 
samlingspunktet bevæge sig igennem hinanden. Fladen 
er opbygget af tekstil, for at lukke konstruktionen og 
give oplevelsen af en lukket flade. 

Tekstilet (som er et spacer-tekstil) er lamineret op i 
to lag således at det ved tekstilets egenskaber lukker 

fladen igen når den er ‘kørt igennem’ den anden flade. 
Dette giver også det smukke flet i hjørnet. 
Den tekstile flade er lukket men lukker lyset igennem, 
hvilket skaber et smukt spil. Alt efter hvilken side lyset 
kommer fra giver det en ny oplevelse af fladen. Ved 
direkte sollys skabes smukke mønstre, både på væggen 
og i det rum den står i.
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02    Tekstil Origami Type:
År:

Møbelprojekt
2017

Denne foldeskammel er inpireret af den japanske 
folkekunst origami. Stolens navn er Shichi, som betyder 
syv på japansk, og referer til den syv-sjernede form. 
Konstruktionen er foldet af et stykke, den er 
sammensat af laserskårne brikker af aeroplan-finér, 
lamineret sammen med et tekstil for at skabe tekstile 
hængsler i samlingspunkterne.

Tekstilet i den endelige version er “Hot” fra Kvadrat, 
dels på grund af dets styrke, men også på grund af 

det smukke lysspil i overfladen. Tekstilet er en stor 
del af den bærende konstruktion, da det er tekstilets 
styrke der gør at formen holder sig oprejst, også under 
vægten af et menneske. 

Designet i samarbejde med tekstildesigner Magdalena 
Jessen og arkitekt Thomas Vogel. 

Test af forskellige 
tekstiler på formen
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03    Phat Type:
År:

Semesterprojekt
2016

Stolen Phat er specielt designet til overvægtige. Der er 
flere og flere der kæmper med kiloerne, og i USA er der 
opstået et marked for denne type møbler. Herhjemme 
er det imidlertid meget svært at finde møbler der 
møder disse særlige behov. 

I designet har jeg lagt vægt på de fysiske og psykiske 
behov. De fysiske i form af en oprejst vinkel i sæde/ryg 
og højere armlæn. 

De psykiske behov har jeg søgt at imødekomme ved at 
blotlægge stolens konstruktion af solidt egetræ, 
brugeren skal kunne stole på stolens stabilitet. 

I form og udtryk lægger designet vægt på at stolen skal 
klæde den der sidder i den. Det svævende sæde i den 
solide træramme der gør at den der sidder i stolen ser 
let ud.
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04    Modulær Bænk Type:
År:

Hjemmeopgave
2013

Den modulære bænk er designet til udendørs arealer 
og kan ved hjælp af mederne stå på græs uden at 
synke ned. Konstruktionen af aluminium gør den let, og 
derfor mulig at flytte rundt. 

Formen er baseret på en hexagon, derfor har den 
mange forskellige kombinationsmuligheder, som er 
tænkt at inspirere til brug på forskellige måder.

Et af mine tidlige møbel projekter, min hjemmeopgave 
for at komme ind på designskolen. 
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05    Materialeundersøgelse - Really Type:
År:

Undersøgelse
2017

I efteråret 2017 valgte jeg at se nærmere på Kvadrats 
nye materiale Really. Pladematerialet som er lavet af 80 
% restprodukter syntes jeg var et interessant initiativ, 
og en spændende måde at bruge et restprodukt. 

Da materialet består af 30% binder i form af en 
termoplast, valgte jeg at udfordre mulighederne for at 
bøje det under varme. Her så jeg flest mulighedder for 
at dette materiale kunne noget nyt - noget der ville 
være meget brugbart i en møbelkontekst. 

Taktiliteten bærer præg af det tekstile materiale, derfor 
gav det for mig bedst mening at søge at bruge det i 
forbindelse til kroppen, som skaller til sæde og ryg.
Sammensætningen af fibre og termoplast gør at det 
kan opnå let dobbeltkrumme forme hvis det behandles 
varsomt.
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06    Sovesofa Type:
År:

Bachelor
2016

Mange sovesofaer ser ens ud: Firkantede, praktiske og 
lidt kedelige. Jeg ville udfordre dette og designede en 
sovesofa der ikke kun er praktisk, men også skulptur-
ell. Selvfølgelig skal der ikke gås på kompromis med 
funktionen, og dene sovesofa foldes ud i en enkelt bev-
ægelse. Ligeledes har den opbevaringsplads til dyner 
og puder indbygget. 

At have meget plads i by-lejligheder er ofte en dyr 
luksus. Priserne pr. kvadratmeter er kraftigt stigende i 
storbyer over hele kloden. Så hvorfor ikke kombinere to 
af de møbler der tager meget plads, sengen og sofaen? 
Ofte sover man ret dårligt i en sovesofa, fordi de fleste 
sovesofaer primært er tænkt som sofaer, og sekundært 
som seng. I denne sovesofa er der lagt vægt på at 
sovekomforten skal være i orden, og skumtyperne er 
tilpasset efter kroppen, sådan at man får en god nats 
søvn. 
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