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Et af de materialer, som i mange år har været popu-
lære rundt omkring kontorerne, er nu for alvor ved 
at vinde indpas i hjemmene. Filt er med sine mange 
tusinde års historie allerede en miljøvenlig klassiker, 
der rummer en lang række fordele. Filt er blandt an-
det formfast, brandhæmmende, vandafvisende og 
lyddæmpende. Og så er naturmaterialet et godt valg 
for allergikere og andre, som ønsker at skabe et godt 
indeklima. Alle disse egenskaber betyder, at materi-
alet er værd at invitere indenfor blandt andet i form 
af løse tæpper, som Fraster præsenterer i deres nye 
kollektion AddHome. Tæpperne kan både bruges til 
at binde rum sammen, til at adskille dem eller til at 
fremhæve en særlig skøn plet i rummet. Du har ide-
erne, og filten har alle mulighederne.

“Filt er lavet af uld, og er derfor 100 % naturligt. Filt 
har desuden en evne til at suge skadelige stoffer i 
luften til sig og indkapsle dem, så de ikke generer i 
boligen,” fortæller Trine Neve, der er designchef hos 
Fraster, som får deres filt fra en af Europas ældste 
producenter af materialet. 

BLIV KUNSTNER MED FILT
I den nye kollektion fremstår farverne meget dybe, 

fordi der er tilføjet en smule sorte fibre til filten, hvil-
ket fremhæver grundfarven, og giver den et meleret 
look, som er velegnet til livet på gulvet. Du bestem-
mer selv, hvor meget fart der skal på farver og møn-
stre og kan bruge uldfilten som din egen palette til at 
tilføre boligen nye nuancer og lade farverne spille op 
mod hinanden i sindrige mønstre. 

Der er hele 31 farver at vælge imellem i AddHome 
kollektionen og mange muligheder for at arbejde 
med mønstre, udskæringer og syninger, der kan 
fremhæve både farve og facon, uanset om du vil 
have et blødt eller skarpt look; en ensartet farve eller 
en hel symfoni. 

“Vi laver alt efter mål, så du kan få præcist den facon 
og blande de farver, du foretrækker. På www. fraster.
dk kan du selv gå ind i et tegneprogram og arbejde 
med de mønstre, farver og faconer, du ønsker, der 
skal tilføre boligen nyt liv,” forklarer Trine Neve.

FILT I NYE SAMMENHÆNGE 
Filt giver karakter til boligen. Ved at lægge et stykke 
filt under stolen i sin yndlingskrog i hjemmet har man 
pludselig ændret indretningen og skabt en ny stem-
ning i rummet. 

“Vi sælger blandt andet mange underlag til skrive-
bordsstole, hvor mange foretrækker filt i stedet for 
det klassiske plastunderlag, som sjældent er særlig 
kønt eller tilføjer hjemmet noget organisk,” fortæller 
Trine Neve.

Læs meget mere om filt og alle mulighederne 
på www.fraster.dk. 

Her på vej ind i de mørke måneder kan 
man have lyst til at tilsætte hjemmet et 
strejf af farve. Et godt valg er filt, der er 
100% naturligt, skaber et godt indeklima og 
små bløde, lune oaser på gulvet i boligen. 


