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Borgen på to etasjer i rommet til Emil er en drøm for aktive gutter. Den skaper magi, gjemmested og
klatremuligheter. En lignende kan kjøpes på smallroom.se eller bygges selv! FOTO: KATRINE MONSÅS

Hva bør man tenke på når man innreder
et rom til søte, snille, tøffe, kule, små, eller store
gutter? Her er bloggernes tips.

Inspirerende
interiør til
greie gutter

Lørdag 1. desember 2012

Gustav er bare 4 år, men er allerede en kløpper i å klatre.
FOTO: LEONORE STENERSEN

tekst Aasa Christine Stoltz
Med en eksplosjon i antall interiørblogger og en voksende interesse for innredning, prioriteres også familiens yngste i større
grad. Ifølge erfarne interiørmennesker bør man ta utgangspunkt i personlighet og alder, og
deretter leke seg med farger og
innredning. Da får man det ultimate barnerommet – for unger i
alle aldre.
Baby blir gutt

– Rommet vokser jo med barnet,
sier blogger og interiørentusiast
Katrine Monsås.
Hennes sønn Emil er snart 2
år, og på rommet hans er en del
av babyinteriøret skiftet ut med
saker og ting for større gutter –
som en høy borg der han får utfordret sine klatreferdigheter,
og der han kan lage sin egen lille
hytte.

– Vi prøvde å finne ut hva som
hadde vært drømmerommet
vårt da vi var små, sier Monsås.
Allerede etter det første leveåret er babyen plutselig et bestemt lite menneske med egne
meninger, interessert og personlighet, og babyrommet bør endres i takt med dette, ifølge flere
interiørentusiaster.
Monsås, som driver bloggen
«Katrines ting», sier borgen er
det dyreste som har funnet veien
inn i Emils verden, og planen er
at den skal gå i arv.
– Det vi har lagt mest vekt på
er at det skal være rom for lek.
Barnerom er ofte både soverom,
oppbevaring og lekeplass, så det
var viktig å kombinere disse tre
behovene, sier hun.
– Bruk fantasien og finn barnet
i deg, bruk tid til å finne praktiske møbler, og ta hensyn til
barnets interesser, sier Katrine
Monsås.
Gustav med sine 4 år kan skry-

