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Inger Eide Nordseth

For i år kikker vi til naturen når 
vi pynter til jul. Naturmaterialer 
som rekved, kongler, granbar, 
hyssing, ull, filt, pels og skinn, 
papp og papir er høyaktuelt 
- Vi holder på å pakke ut 
julevarene våre i disse dager 
og har det litt kaotisk, smiler 
Ann-Mari Valle Martinsen, 
daglig leder ved Mester Inte-
riør i Vestby. Hun har nettopp 
pakket ut uttallige pappkasser, 
der rødt og gull, sølv og hvitt, 
pels og treverk blir pakket ut 
og plassert under julens tema. 

- Black Design er vår 
bestselgende serie. I serien 
Black Design har vi flere 
ting som kan brukes på ulike 
måter, lysestaker kan brukes 
både til tradisjonelle lys, telys 
og kulelys, vi bare bytter ut 
delen som lyset settes i for-
klarer hun. 

Tradisjonell jul
Å gå for naturlig jul, med rus-
tikk og røff julepynt, passer 
kanskje ikke alle, så i motsatt 
ende finnes en sartere variant. 

- Sølv og hvitt er en elegant 
og lekker kombinasjon. I hyl-
lene står det nisser og engler 
i sølv, og noen foretrekker 
hvit adventsstake, selv om de 
fleste går for den tradisjonelle 
adventsstaken i rødt eller grønt, 
forteller Ann- Mari 

På disken står fire sølv ly-
sestaker, med tall fra 1 til 4. Er 
man redd at noen skal komme 
ut av tellinga?

- Igjen, jeg tror de represen-

Ta naturen inn i julen
Minimalisme og nostalgi 
er to aktuelle trender for 
jula i år. Den tredje kan 
vi skrive med stor "N" 
for natur.

terer noe nytt, og personlig liker 
jeg dem. Kanskje fordi de viser 
at man kan tenke alternativt? 
sier Ann-Mari.
Lilla er hot, det har vi lært 
gjennom det siste året. Og lilla 
er aktuelt også etter at jula har 
ringt inn, gjerne i kombinasjon 
med sort eller brunt. 
Og for den som lurte - vi kan 
godt være tradisjonelle og 
boltre oss i rødt og gull, med 
nissejenter, nissegutter, hjerter 
og stjerner denne jula, også. 
Tradisjon er trendy nok.

Selv foretrekker Ann-Mari den 
røde jula.
- Vi skal se at det er jul og 
rød er min jul, gjerne i kom-
binasjon med hvitt, legger 
Ann-Mari til.

Bord dekk deg
- Om man dekker med det 
fargerike nisseserviset, så bør 
man holde det så enkelt som 
mulig. Gjerne en hvit duk på 
bordet, enkle, røde servietter og 
et bestikk som er rent i uttrykket 
til, sier Ann-Mari.

Det er i det hele tatt lurt å holde 
seg til en eller to farger, for å 
unngå kaos.

- Hold tekstiler og servietter i 
samme tone. Julebordet trenger 
absolutt ikke gå i rødt, det kan 
godt være i svart og hvitt. Lilla 
har vært veldig populært i år, og 
det fungerer kjempefint også i 
jula. På nyttårsaften kan sølv, 
blått og svart være veldig fint, 
mener Ann-Mari.
Tekstiler som lin er populært i 
år, og noen granbarkvister på 
bordet gjør prikken over I-en.

Hun mener man kan eksperi-
mentere litt med hvordan man 
dekker på selve bestikket.

- Det plukkes jo av med en gang 
likevel, så kniver, gafler og 
skjeer kan godt legges i kryss 
over tallerkenen, for eksempel.

Som pynt på bordet kan man 
gjerne bruke juletrepynten el-
ler den tradisjonelle julepynten 
som man har hatt i alle de år. 
Rustikke engler er populært i 
år, og alt som bærer preg av 
rustikk og gammelt utseende.  
Pynt gjerne med en gammel 
karaffel og små oljelamper og 
mye lys er hyggelig og skaper 
god stemning, sier Ann-Mari. 

Juletre, samt ting og tang
Vi har sett trenden lenge. Over 
hele verden mobiliserer man 
for å tenke miljø og gjenbruk og 
være rettferdige og etiske - også 
når vi shopper rundt. 

- Alt som er hentet fra naturen 
som både kongler og mose, er 
veldig aktuelt, forteller hun. 
Selv elgen, kan brukes som 
adventskalender og henger der i 
ulike nyanser av beige og brunt.
Skinnene er vel plassert i sto-
lene ved julebordet.

Godt i gang med jula: Ann-Mari Valle Martinsen (foran) og Stine 
Lauvås ved Mester Interiør i Vestby
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- Til tross for at folk liker å 
supplere med ny julepynt på 
treet vil jeg oppfordre folk til 
å henge opp julepynten som 
ungene har laget, understreker 
Ann-Mari. Selv har jeg en far 
som pynter store sorte, lilla og 
røde julekuler rundt omkring 
i huset og hos moren min er 
det en strammere stil, ler hun 
hjertelig. Det er gøy å se at i min 
familie så har vi alle forskjel-
lige stiler vi fører til jul. Det er 
det som er spennende!

- De tradisjonelle nissene selger 
som aldri før, men de har blitt 
stadig større, avslutter den jule-
klare butikksjefen ved Vestby 
Interiør.

Frokost Brunch Middag Advent

Tenk nytt: Bestikket må ikke ligge pent ved siden av tallerkenen. 
Her har Mester Interiør på Vestby dekket noen utradisjonelle 
julekuverter. Hvitt og sølv er også en aktuell trend i år.

Sjarmerende nissejenter

Nissene blir stadig større...

Adventstaker med tall.


