Gör ditt hem redo för fotografen
kommer
Vi kan inte vänta med att komma ut och fotografera med dig, men då
har vi skapat en checklista så att du vet hur du bäst gör ditt utrymme
redo för fotografering.

Allmänna tips

In

• Ta bort familjefoton om du inte vill att de ska visas i dina

• Ta bort onödiga ytterkläder och väskor från

bilder

klädhängarna.

• Rensa och ta bort onödiga objekt.

• Rada upp skor fint eller ta bort dem.

• Dra ut gardiner, persienner och markiser.

• Ta bort nycklar och andra privata objekt.

• Ta bort ditt husdjurs föremål och se till att husdjuret tas

• Om det finns plats, placera en växt eller tänd ett ljus.

om hand av andra under fotograferingen

Kök

Matsal

• Rensa köksytorna för mat och dryck och torka av

• Ta bort böcker, papper, tallrikar .m. från bordet.

ytorna.

• Se till att stolarna är nära bordet.

• Ta bort diskborste, tvålautomater, grytlappar,

• Ta bort ledningar och laddare.

disktrasor etc.

• Dekorera med blommor eller ljus.

Vardagsrum

Sovrum

• Ta bort leksaker från golvet och torka av ytorna.

• Bädda sängen och lägg kuddarna fint om det

• Rengör eldstaden om du har turen att ha en av dessa.

behövs.

• Ta bort böcker, papper och andra överflödiga föremål.

• Rensa allt under sängen.

• Garnera med få prydnadssaker eller ljus på bordet.

• Rengör spegeln.
• Se till att du bara har några få ornament stående
så att rummet verkar städat.

Badrum
• Ta bort schampoflaskor, toaletthinkar, toalettborstar
och handdukar om de är mycket iögonfallande.
• Polera spegeln och rengör plattorna.

Utomhus
• Klipp gräsmattan om det behövs.
• Hissa flaggan om du har en flaggstång och det
är bra väder.
• Ta bort leksaker och torra ytor.

