
En del af den vellykkede terrasse handler om intimitet. Her skal 

være hyggeligt, men alligevel med rigelig plads til borde, stole, ligge-

stole, krukker og måske et udekøkken, havepejs eller sandkasse. 

Den store sammenhængende terrasse, som der ofte bliver anlagt 

omkring hele sydfacaden på et nybygget hus har rigelig med plads, 

men mangler ofte den intime stemning. Den opstår nemmere i min-

dre rum og i spillet mellem lys og skygge. 

Derfor er det vigtigt at dele den store terrasse op i mindre områ-

der, måske bestemt af de forskellige behov, der er for udeliv. 

Nogle  vil slikke sol, andre vil læse en god bog i skyggen. Lillesø-

ster vil lave sandkager, og storebror vil køre med fjernstyret bil ind og 

ud mellem bord- og menneskeben. 

Inddel terrassen i felter: 4 meter på hver led til spisebord og stole; 

2 x 3 meter til to liggestole, 2 x 2 meter til udekøkken, 1,5 x 1,5 meter til 

sandkassen, 2 meters frit område omkring havepejsen, så man ikke 

svitser af, når den bliver tændt – regn selv videre på netop pladsbeho-

vet til jeres familieaktiviteter, men husk også at beregne plads til 

færdsel mellem de enkelte områder. 

Bryd fliserne med planter
Mellem de forskellige områder kan man tage flere fliser op og anlæg-

ge bede med forskellige grønne vækster. På den måde bliver terrassen 

ikke blot en stor sammenhængende flade, men flere mindre rum. Jo 

højere planter eller espalier er i de bede, des mere afskærmet er rum-

met bagved og jo mere rumfornemmelse (læs: hygge) får man på ter-

rassen. Slå nogle af funktionerne sammen, så den belagte flade aldrig 

er mindre end 12-16 kvadratmeter. 

Ved at inddele den store terrasse i mindre rum, får man også mu-

lighed for at trække mere synligt grønt ind i stuen, der ofte ligger bag 

vinduer, der går fra gulv til loft. Hvis man fra et sådant stort vindue 

kigger ud på en stor flisebelagt terrasse, ser man kun fliser. Det grøn-

ne kommer jo meget længere ude i haven. Med små felter af grønt til 

at opdele terrassen, kommer det grønne tættere på, og man får ha-

ven ind i stuen i de barske 6 måneder om året, hvor man ikke bruger 

terrassen til meget. 

Den intime terrasse 

Før 
Sådan så den nyanlagte terrasse ud, da byggeriet stod færdigt. 

Den store flade forekom familien svær at indrette med 

havemøbler og andet terrasseudstyr. Der mangler frodighed, og 

der skal rigtig mange krukker til at gøre terrassen grøn. Med 

andre ord: Den er svær at gøre hyggelig

Efter
For at få den store sammenhængende terrasse til at blive mere 

hyggelig og intim, blev den delt op i mindre, men dog rumme-

 lige områder. Mellem områderne blev fliserne, taget op og der 

blev plantet stauder, roser og stedsegrønne i de nye bede. Det 

giver forskellige oplevelser året rundt. Både set ude fra selve 

terrassen, men i høj grad også set inde fra husets vinduer i 

vinterhalvåret. Der blev lagt lidt flere fliser på den øverste 

terrasse, så den nu både er soldyrkerterrasse, læsehjørne og 

aftensiddeplads omkring havepejsen. Sammenlagt er arealerne 

belagt med fliser lige store i de to eksempler.
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