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min din smartphone eller surfplatta!
– koppla
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Gör en egen
griffeltavla!
Mysiga DIYpyssel!

nyheter!

w.swedish-dollshouses
Tänd och släck
i varje rum!
MED FJÄRRKONTROLL!
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HEM

SÄSONGENS
SNYGGASTE
LAMPOR

l
l
a
h
e
n
in

Hej!

Här hittar du
massor av nyheter
och tips för
dockskåpet!

4.

m inspirer
ar
so

in

et

Välkommen
as
till mag

10.

11.

ne
smartpho
Har du en
du
n
a
k
tooth
med Blue
nya
r
å
v
i
k
si
spela mu
är
ur coolt
möbel, h
idan
s
å
p
e
S
?
inte det
gör!
15 hur du

Nyhet! Tänd och släck
i varje rum!
Ta de mest mönstrade,
tycker tapetdesignern
Hanna Wendelbo-Hansson
på Sandberg Wallpaper.

å
Sm

la n

d

Ett rymligt hus på tre plan
med kök och matsal i öppen
planlösning (se sidan 4). Hela
huset är nytapetserat med
fina tapeter från Sandberg
Wallpaper. Du kan dessutom
styra husets belysning med
en fjärrkontroll och spela
musik via din Bluetoothenhet.

12.
Klart
hunden
19.
ska bo www.swedish-dollshouses.se
som en
20.
kung!
D.I.Y
Fartigaste familjen
har fullt upp i poolen.

Kom ihåg! Så här gör
du griffeltavlan.

Julmys i vinterträdgården, och
inne också!

Griffeltavla
och puffar

Voff!

2 lundby living

Tennis, pool
och egen
rutschbana,
hos familjen
med fart

De här s
y
gör det mbolerna
lä
hitta in ttare att
form
i tidnin ation
gen.

El

Nyhet

D.I.Y

Se mer på
vår hem
sida
lundby.c
om

24.
25.

Hitta produkten! Här
finns alla nyheter.

34.
35.

Perfekt puff! Finaste
sittmöbeln syr du
själv.

Toppmoderna dockskåpet
Stockholm är härligt lyxigt
med både mosaikmönstrad pool och soldränkta
terrasser, varav en på
taket. Här finns massor av
plats för sköna livsnjutare
(se sidan 12). Vi anar att du
är en av dem!

Elen – så funkar
den! Läs här först.
Lysande lampor.
Du kan koppla in
36 ljuspunkter.

36.

Hitta mer inspiration
på lundby.com!

d it t

hem

Det

Lustfyllt och livat när
alla samlas i det öppna,
blommande köket.

är
här

S

la
må

nd

St o

ck

ho

lm

Klassiska Småland i vit
skrud! Här firar hela familjen
en riktigt mysig jul med
bak, glittrig gran och paket,
njuter av snön i den vackra
vinterträdgården – och åker
skidor förstås (se sidan 20)!

lundby living 2
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Undrar vad våra
mästerkockar har
hittat på den här
gången?

mamma sarah

Inte mat!
Adam äta
kaka!

www.swedish-dollshouses.se
morfar jon
athan

sther
mormor e

adam
små

l and

alice

kitty

3 lundby living

Här finns det
plats för många!
Med öppen
planlösning och
glada tapeter
från Sandberg
Wallpaper blommar
familjelivet.

lundby living 3

NSaYndHbeErgT
Wallpaper
Amalfi

Vad tror du om
att krydda med
lite basilika?
Det blir nog
gott!

pappa thoma
s

ör en stor och
uppsluppen
familj passar
det perfekt
med öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum. Speciellt när morfar
Jonathan och mormor
Esther kommer och hälsar
på, då hänger alla vid matbordet medan pappa
Thomas och Simon, 12,
fixar brunchen vid den
fristående köksbänken.
– Vi går ut i trädgården
och hämtar grönsaker och
kryddor, säger Thomas.
– Så fixar Simon helt själv
sin specialpaj, den är den
godaste vi vet! Själv får jag
göra salladen.
Det är som om det
sjunger av ljus i det hela
tre våningar höga huset.
Stilrena möbler och de nya
tapeterna från Sandberg
Wallpaper är tricket, tror
mamma Sarah.

Bra idé! När pajen
är klar ska jag gå
ut och hämta en solrosblomma och lägga
på den. Fint, va?

www.swedish-dollshouses.se
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Simon

Man blir glad
av grönt!
Och vitrinskåp
gör förvaringen
luftig.

ä dgå rden
Soliga ste trvä
i Lundby rlden!

NHuYndHkoEjaT

lundby living 4

NYHET
Sandberg
Wallpaper
Hampus &
Musikmöbeln

Skaka
rumpan,
brorsan!

Upp och hoppa,
morfar! Jag
vill dansa
med dig!

”Det är bara
katterna som
tycker att det blir
för stökigt när vi
dansar”

– Jag älskar att det är
mycket mönster! Det
öppnar upp både hjärta
och sinne, man blir lycklig
av att omge sig med vackra
saker, säger Sarah.
Senaste investeringen är
möbeln som ser ut som ett
skåp men döljer högtalare.
Hela familjen älskar att
skaka loss till musiken
– ju högre, desto bättre!
– Haha, det är bara
katterna som tycker blir
lite för stökigt, säger Sarah.
– Som tur är kan de ta
tillflykt till vår nya, vinröda
soffa. Det gör inget om de
klöser i den, för det viktigaste är att man får leva i
ett hus och känna att det
är till för alla i familjen.

www.swedish-dollshouses.se
NYHET
Sandberg
Wallpaper
Amelie
& Soffa

Ibland är
det skönt
att bara
softa.

Det var
kul! Men nu
måste jag
vila.

NSaYndHbeErgT
Wallpaper
Kaspar &
Tavla Love

Mjau!

5 lundby living
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NSaYndHbeErgT

Wallpaper
Kaspar &
l
fjärrkontrol

Möt

Är du sugen på att
tapetsera om? Kika
in på lundby.com

Tänd oc
Hanna
hs
WendelboHansson
f
d
l
j
me ärr äck
ko
ntroll!
”Jag drömde
alltid om ett
www.swedish-dollshouses.se
Lundby-skåp”
a, coola
Kla rt noynt roll en
f jä rrk t som
ser u s!
et t h u

Hanna med
barnen Svea, 9,
Svante, 7, och
Selma, 4.

Välj själv var
det ska lysa.
Med nya fjärrkontrollen
kan du styra
lamporna i
vilket rum du
vill!

Här härligt ljus i
köket/matsalen.

Ute tindra r
stjä rnorna . Inne
lyser alla lampor,
och nu kan du
tända och släcka
rum för rum.

Och nu lyser även
vardagsrummet!
6 lundby living

Fjär rkontrollen (nr
60.7025) köps
separat. Den pas
sar till Småland
doc kskåp (nr 60.1
014) och Smålan
d
undervåning (nr
60.1015). Du beh
över även spännin
gsomvandlaren
(nr 60.7027) för
att få el in i hus et.
Se
mer på sidan 34
hur det funger ar.

Nu finns designern Hanna
Wendelbo-Hanssons
tapeter för Sandberg
Wallpaper hos Lundby. Så
roligt! Hanna, hur är det
att se Sandbergs tapeter
i dockskåpsformat?
– Jättekul! Ibland jobbar vi
med enkla små modeller där
väggarna är dekorerade
med tapeterna förminskade
i skala, bara för att få känna
på hur upplevelsen blir i ett
rum, så det här är ett liknande experiment.
Största utmaningen?
– Att hitta skalan och förhållandet mellan docka och

rum eller människa och rum!
Vad är det bästa med att
leka med dockskåp?
– I dockskåpet får man
blomma ut i sina inredningsdrömmar och göra scenografi och små världar till sina
uppdiktade karaktärer, inga
begränsningar alls!
Vilka av dina tapeter
passar bäst i dockhus?
– De riktigt kraftigt mönstrade gör sig bäst i det lilla
formatet. Det kan vara kul
att verkligen markera de
olika rummen genom olika
mönster.
Vilka färger?

– Alla som uppmuntrar till
fantasi och lek!
Vad ska man tänka på
när man tapetserar?
– Finns inte så mycket att
tänka på! I och med att ytorna är så små så kan man
enkelt prova sig fram med
många olika varianter! Ha
kul! Lek!
Bör man tapetsera ALLA
rummen i dockskåpet?
– Ja, varför inte? Det är ju
inte så att man har krav på
våtrumsspärrar direkt ...
Vad passar INTE i ett
dockskåp?
– Kan inte komma på så
mycket. I mitt gamla dockskåp, som står hos mamma
och pappa,
har både
dockor och
dinosaurier
fått bo, tilllundby living 6

Gott med en snabb
kaffe innan vi ska
spela tennis, eller hur?
I morgon får barnen
möta oss i en
dubbelmatch.

Familjen
fart
d
e
m
www.swedish-dollshouses.se
mamma ste
lla

el
pappa micha
s toc

khol

m
Voff!

doggy-d
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Här är det fullt
ös jämt! Bada,
spela tennis,
grilla goda
gröna grejer
och öka takten
i rutschkanejakten!

lundby living 7
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musikmöb

Nu tar vi
med Doggy-D
och sticker ut
och badar,
tycker jag!

leon

www.swedish-dollshouses.se
Ja, men ibland
får man väl
slappa med en
tidning!

mathilda

ed två magnifika terrasser,
varav en på
taket, och
pool utanför
dörren – vad
kan man INTE gilla med det här
huset, argumenterade mamma Stella
och pappa Michael. Det passar den
aktiva familjen perfekt! Mathilda, 8,
och Leon, 6, älskar att bada och bjuder
8 lundby living

gärna in barnen i hela grannskapet för
att leka ända in i de långa, ljumma
sommarkvällarna.
– Vi har rutschkanetävlingar, kör på
tid, berättar Leon entusiastiskt.
– Men Mathilda vinner alltid!
De vuxna håller ett vakande öga från
terrasserna. Högst upp serveras ofta
grillbuffé. Michael är sedan några år
vegetarian, men Stella och barnen vill
gärna ha en bit kött till majskolvarna.

När pappa läst
klart ska du och jag
bada, Adam! Nej,
kaninerna får inte
vara i poolen...

adam
lundby living 8

Ibland smiter Leon i väg
till nedre terrassen och
matar kaninerna i den
stora buren med en och
annan grönsak från matbordet.
– Han tror inte vi märker
det, skrattar Stella.
– Men det är klart att vi
ska dela med oss till hela
familjen!
I den rymliga bostaden
finns även plats för hundar
och katter. Och det är
minst lika trevligt inomhus.
– Vi gillar starka färger
och modernt, utan att det
blir stelt, säger Michael.
Roliga detaljer och bekväma möbler är ledorden
och ja – man får hoppa i
soffan i takt till musiken!

Obs! Inte bat!ra
ka ninma

Grillat är
godast och
orange det
nya snygga.

www.swedish-dollshouses.se
Haha, Le
o
jag äger n,
d
varje ru ig i
tsch
kanelopp !

Glöm det
!
Jag är gr
y
m
!
Det är ja
gs
är vattn om
ets
mästare!
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D.I.Yl
e
f
f
i
r
Gtavla

Det är en
baddjungel
här inne!
Med träd och
växter blir
det både
lummigt och
färgrikt.

Du beh
över:
Svar t g
riff

5

elt av
me d m
at t effe elfärg
kt
Pensel
5 G
riffelpe
n na
5
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Kvack!

– Vi älskar musik och är så glada för
vår nya möbel som passar in i rummet
på ett fint sätt, säger Stella.
– Det bästa vi vet är att sätta på hög
rock eller soulmusik eller senaste
schlagern. Jag älskar att lyssna på
musik i badet!
Badglädjen räcker som tur är även in i
det luftiga, helkaklade badrummet –
det är ju inte sommar jämt, som bekant.
10 lundby living

– Vi utnyttjar poolen så länge vi bara
kan, säger Stella.
– Men under de kallare månaderna
kan vi hänga i timmar i vårt badrum!
Det är så mysigt, särskilt sedan vi insåg
att inreda med växter gör väldigt stor
skillnad. Det blir lummigt och enormt
trivsamt. Dessutom trivs träden i det
lite fuktiga klimatet. Det blir som rena
regnskogen!

Gör så här:

Rit a upp en stående
n.
rek tangel på vägge
l5 Måla me d griffe
er
tavelfärgen i två lag
!).
llan
me
ka
tor
(låt
ra
5 Se dan kan du ba
som
börja skriva upp allt
rt
bo
as
mm
glö
inte får
kåp.
hemma i dit t docks

5

Läs vidare på
lundby.com för
mer pysseltips!
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Det här
receptet fick
jag av min
pappa, förstår
du Sebastian,
det ska du också
få lära dig!

r
ä
k
r
Vinte
Åh, det som är
det godaste på
hela julen!

morfar jonathan

www.swedish-dollshouses.se
Sebastian

K l a ss i
sk
Smål a a
n
i v i nte d
rs k ru d
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Vad kan vara
mysigare än att
fira jul på fjället
med morfar
Jonathan och
resten av släkten?
Ja, du har rätt
– ingenting!

lundby living 11

Ext ra
med konfsint
Lisa Rinn t av
evuo
Finns det
några snälla
barn här?

Natten susar,
barnen busar,
med katten
och kaninen,
morfar, han är
en fin en,
bakar åt alla,
därefter
skidorna valla!

g
Vart to Vi
?
n
e
g
ä
v
alla
ju göra
skulle ter!
t
lusseka

Mormor Esther

www.swedish-dollshouses.se
sebastian

nderbara vinterland!
Dags för mys både inne
och ute, mormor
Esther slår sig lika
gärna ned framför
öppna spisen i vardagsrummets sköna fåtölj som med skidorna
på i den gnistrande snöträdgården. Hela
härliga familjen är ute i backarna från

12 lundby living

Tänk att vi
kan sitta ute
och fika i vår
trädgård mitt
i vintern!

aron
morgon till kväll och självklart firar
de jul här, och aldrig utan morfar
Jonathans oslagbart goda lussekatter!
Katten Kittylill och kaninen Rabarber,
hänger med och busar med barnen långt
efter läggdags och fjälluften gör alla fulla
av energi. Gott så, tycker mamma, det
är ändå lov och då kan hon äntligen få
lite egentid med en bra film.

Mamma jessica

Hoho!

kristina

lundby living 12
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Tygfärger kan variera i produktion.

Förberett för el.
Nr. 60.1014 Småland Dockskåp,
Remote Control Ready
77 x 26 x 39 cm
Inkluderar: balkong + öppningsbara
balkongdörrar, två öppningsbara fönster,
nya tapeter, öppen planlösning.
Spänningsomvandlare, lampor, möbler,
accessoarer och dockor ingår ej.

Gör så här:

ts
Mät korkens omkre
och höjd och klipp
sa.
däref ter en tygrem
san
rem
tyg
t
fas
ma
5 Lim
rken.
med tex tillim runt ko
er
eft
et
nd
5 Klipp till ba
h
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korke
t
limma fas t det högs
n.
upp vid kante
kelfor5 Klipp till en cir
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mad tygbit till träloc
r
nfö
uta
(cir ka 2,5 cm
lockets kant).
hand
5 Sy en rak sö m för
n på
nte
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t
längs t ut mo
tyg
e
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lfo
ke
den cir
t.
biten, hela vägen run
i mitten
5 Lägg trälocket
de
ma
for
kel
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n
på de
dens
tygbiten och dra i trå
et
tyg
att
så
båda ändar
.
ket
loc
ng
kri
sig
sluter

5
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Förberett för el.

Nr. 60.1015 Småland Undervåning,
Remote Control Ready
66 x 25 x 21 cm
Inkluderar: två öppningsbara fönster,
nya tapeter, passar båda dockskåpen
60.1014 + 60.1008.
Spänningsomvandlare, lampor, möbler,
accessoarer och dockor ingår ej.

Fungerar med
60.1014 + 60.1015.

Nr. 60.7025
Fjärrkontrollset.

Läs vidare på
lundby.com för
mer pysseltips!
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Nr. 60.1008 Småland Dockskåp,
77 x 26 x 39 cm.
Inkluderar: balkong + öppningsbara
balkongdörrar, två öppningsbara fönster.
Spänningsomvandlare, lampor, möbler,
accessoarer och dockor ingår ej.

lundby living 13

© Lisa Rinnevuo

Nr. 60.2077
Diskho + diskmaskinsset

Nr. 60.5089
Köksaccessoarer

Nr. 60.2078
Spis + kylskåpsset

Nr. 60.5094
Matservis

Nr. 60.2083
Vardagsrumsset, rosa

Nr. 60.2079
Köksmöbler

Nr. 60.2080
Matsalsmöbler

Nr. 60.2093
Fåtölj med fotpall

Nr. 60.2091
TV-set

Nr. 60.2081
Vardagsrumsset, rött

Nr. 60.3051
Hörnspisset

Nr. 60.2082
Musikmöbel + TV-set

www.swedish-dollshouses.se
Nr. 60.2094
Diskho + diskmaskinsset

Nr. 60.2095
Spis + kylskåpsset

Nr. 60.2096
Köksmöbler

Nr. 60.2092
Mässingssäng

Nr. 60.2098
Sovrum, vitt

Nr. 60.2084
Loftsängsset med tillbehör

© Lisa Rinnevuo

Nr. 60.5091
Leksaksset

Nr. 60.2090
Matsalsmöbler

Nr. 60.3050
Bokhylla

Nr. 60.5092
Akvarieset

Nr. 60.2097
Barnkammare

Nr. 60.2085
Spjälsäng + skötbord
Nr. 60.2086
Babymöbelset

14 lundby living
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Nr. 60.8059
Dockfamilj

Nr. 60.8060
Dockfamilj, vinter

Nr. 60.8061
Mormor + morfar
Nr. 60.1016 Småland Trädgård,
75 x 55 x 8 cm
Inkluderar: staket med öppningsbar grind,
väg. Spänningsomvandlare, lampor, möbler,
accessoarer och dockor ingår ej.

Nr. 60.8062
Två bebisar

Nr. 60.2087
Badrumsmöbelset

Nr. 60.2088
Badrumsset

www.swedish-dollshouses.se
Nr. 60.5090
Trädgårdsset med redskap + hundkoja

Nr. 60.6042
Golv + taklampa

Nr. 60.6044
Rislampa + två vägglampor

15 lundby living

Nr. 60.6043
Två taklampor

Nr. 60.6040
Golv + taklampa

Nr. 60.2089
Dusch + badkar

Nr. 60.8055
Hundfamilj

Nr. 60.4036
Gardiner, 3 st

Nr. 60.5093
Studsmatta + lådbil

Nr. 60.8056
Två kaniner + bur

Nr. 60.8057
Kattfamilj

Nr. 60.5096
Sandlåda + leksaker

Nr. 60.5095
Paraplyvagn + bebis

Nr. 60.8058
Häst + flicka

Nr. 60.3049
Trädgårdsmöbelset

lundby living 15

Tygfärger kan variera i produktion.

Nr. 60.1013
Småland Vinterträdgård,
78 x 49 x 6,5 cm
Inkluderar: Stenmur med öppningsbar
grind, pulkabacke.
Spänningsomvandlare, lampor, möbler,
accessoarer och dockor ingår ej.

www.swedish-dollshouses.se

Förberett för el.

Nr. 60.8060
Dockfamilj, vinter

Nr. 60.9032 Stockholm Dockskåp
Inkluderar: Utdragbar poollåda,
öppningsbara sovrumsdörrar.
Spänningsomvandlare, lampor, möbler,
accessoarer och dockor ingår ej.

Nr. 60.5097
Vinterset

© Lisa Rinnevuo

Nr. 60.5098
Pepparkakshusset

Nr. 60.3052
Öppen spis set

Nr. 60.6045
Julgransset
Öppen poollåda 62 x 42 x 47 cm

16 lundby living

Stängd poollåda 62 x 24 x 47 cm

lundby living 16

Nr. 60.9041
Köksset

Nr. 60.9052
Köksaccessoarer

Nr. 60.9042
Barset

Nr. 60.9040
Musikmöbel + TV-set

Nr. 60.9057
Dockfamilj, sommar

Nr. 60.9056
Dockfamilj, sport

© Lisa Rinnevuo
© Lisa Rinnevuo
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Nr. 60.9051
TV-set

Nr. 60.9046
Vardagsrumsset

Nr. 60.9047
Sovrumsset

Nr. 60.9054
Lampset

Nr. 60.9058
Husdjur

Nr. 60.9050
Terrassmöbler

Nr. 60.9048
Två solsängar + parasoll

Nr. 60.9045
Poolset

Nr. 60.9055
Blomsterset

Nr. 60.9053
Spjälsäng + skötbord
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Nr. 60.9043
Badrumsset

Nr. 60.9044
Bubbelbadkar + dusch

Nr. 60.9049
Grillset

lundby living 17
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NSaYndHbeErgT
Wallpaper
Hampus

Det är så fint at t
lysa upp sit t
hus! Stämnings ful
lt och inte
mins t snyggt me
d alla
lampmodeller at
t välja mellan.
Sammanlagt går
det at t koppla
in hela 36 ljuspun
kter.

Alla Lundbyhus är tillverkade av en tålig plast
som är fri från miljöfarliga mjukgörare och
andra oönskade ämnen. Valet av plast som
material har gjort det möjligt att bygga in
elen på ett säkert sätt. Husen är förberedda
för belysning. Koppla in elen genom att ansluta
en Lundby spänningsomvandlare till huset.
OBS! Lundby eltillbehör får endast användas i
Lundby dockskåp tillsammans med Lundby
spänningsomvandlare.

www.swedish-dollshouses.se
Se mer på
sid 10!
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Lundby var
först i
världen att
installera
elektricitet
i sina
dockskåp!
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Kopplingssladd mellan hus
och undervåning inkluderad
i Lundby Småland
Undervåning 60.1015 och
Lundby Elmix 60.7026.

Mjau!

Nr. 60.7027
Spänningsomvandlare
Nominell spänning: 230VAC/50Hz
Nominell effekt: 5 VDC 1900mA 9,5W

Nr 60.7026
Elmix (reservdelar och förlängningssladdar)
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Lundby på webben

På lundby.com kan du hitta ännu mer
inspiration till hur du kan inreda ditt dockskåp.
Glöm inte att kika in på lundby.com! Här
Gästredaktörer tipsar om hur de inreder sina
är det späckat med inspiration för alla som
hus, och du kan se flera filmer och foton på
älskar
dockskåp. Kända inredare tipsar om
våra
produkter.
hur de fixar med sina små hus, du kan se
filmer och
hitta
produkterna
du söker. Och
Självklart
hittar
du även
mer pysseltips.
mer
pysseltips! Här kan du
Härsåklart
kan duännu
bland
annat:
bland annat:
– Skriva ut nya tapeter
– Skriva
ut dina
egna
tavlor
– Skriva
ut nya
tapeter
– Göra
minitidningar
till
– Skriva ut dina egna dina
tavlordockor
– Göra minitidningar till dina dockor
Vi ses på lundby.com!

w.swedish-dollshouses
Vi ses på lundby.com!
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