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Lørdag 1. desember 2012

Adventstake i sølvplett fra
Rosendahl.
ADVENT

Fire lys før jul

Magnettavlene fra Ikea var opprinnelig svarte, men er blitt malt i en farge som passer til resten
av rommet. FOTO: LEONORE STENERSEN

Pappas gamle skolesekk rommer bokstaver
til Emils magnettavler – praktisk, dekorativt
og morsomt. FOTO LEONORE STENERSEN

I morgen er det første søndag i advent. Det er koselig
å ta frem gamle adventstaker som lyser av tradisjon
og gode minner. Men det
kan kanskje også være på
sin plass med en ny. De finnes i alle prisklasser, og det
går an å lage en selv. Danske
Rosendahl har laget en julekolleksjon med navn etter
Karen Blixen, og i den inngår en adventstake som koster 849,- kroner i sølvplett og
1149,- i gullplett.

DESIGN

Neste års farge

Sofaen på Herman sitt rom er bygget rundt Malm kommoder fra Ikea. Putene er pyntet med stryk-på-bokstaver for et mer personlig preg, mens
fototapetet som er rommets blikkfang og passer fint inn på et tenåringsrom. FOTO: HEGE VÅRDAL

var fint for å skjerme soveplassen fra resten av rommet. Vinduet ble kjøpt på Finn.no og installert for å gi lys inn, og et forheng
ble hengt opp slik at sønnen kan
skjule kupeen hvis han ikke har
rukket å re sengen før besøk.
Flere av bloggerne sier det nå
er lov å leke seg med farger. Herman har for eksempel fått en
dyp lilla farge på rommet sitt.
Borte er duse blåfarger eller morens «hvite og beige» stil.
– Du må prøve å tenke litt «guttete», «tøft» og «kult», sier mammaen.
Det kan være en utfordring å
innrede med møbler og interiør
som skal vare lenge og samtidig
ta hensyn til interessene til gutten som skal bo på rommet, som
ofte endrer seg med alderen.
Interiørarkitekt Vola Tjervaag
i Artec sier det er en del trender
som en fint kan følge og likevel
få til en innredning som varer.
Hun sier at man for tiden ser en

stor innvirkning fra TV og film i
interiøret til barnerom, og nevner Kaptein Sabeltann, filmen
Biler,Mummitrollet og Vennebyen.
– Men det er litt farlig å la populære tema styre hele innredningen. Barna kan fort ombestemme seg, sier hun.
En enkel måte å tilfredsstille
en trend og interesse men samtidig gjøre det ukomplisert å fjerne eller oppgradere, er å bruke
klistremerker, eller såkalte «wall
stickers» som er blitt stadig mer
populært de siste årene.
– Også fargerike tapeter og
gulvtepper er populære, sier interiørarkitekten.
– Sport og musikk er trender
som har vært hele tiden og som
kommer til å vare, legger Vola til.
Farger er alltid populært hos
de minste, men man ser at den
industrielle stilen som er populær i interiøret for øvrig, smitter
over på barnerommene. Sterke
og mørke farger er i vinden, det

samme er svarte elementer eller
vegger.
– Flere farger er nå blitt unisex,
sier hun.
Vola anbefaler å ta barna med
på planleggingen dersom de er
gamle nok, slik at rommet ikke
bare reflekterer mor eller fars
smak, men smaken til den som
faktisk skal bo, leve, leke og utvikle seg der.
Kjønn ikke viktig

Grete Sivertsen er utdannet førskolelærer, men jobber daglig
med å innrede og designe barnehager. Hun mener kjønn ikke
er avgjørende når man innreder
for barn, men at det er viktig å ta
utgangspunkt i barnet som individ når man leter etter et personlig preg og gjøre det lekent
i fargebruk og i valg av innredninger.
– Er barnet opptatt av dyr, er
det jo flott å anskaffe en søt gynge sau eller lage billedcollager av

dyr på veggen, sier hun. Er det et
barn som elsker å sparke fotball,
kan man eksempelvis lage en
stor ramme på veggen med fotballutstyr og bilder fra barnet på
fotballtrening.
Sivertsen er også opptatt av at
hele huset gjerne kan tilpasses
barna i en periode, da barn som
oftest liker å oppholde seg i nærheten av de voksne.
– Et hemmelig rom under en
trapp, et lite lekekjøkken på
kjøkkenet, eller tavlemaling der
barnet kan lage sine avtrykk på
veggen mens den voksne gjør
sitt, er noen tips. Eller hva med
en huske i stua, ribbevegg i gangen, eller å lage en dør i døren
inn til barnerommet?
Hun sier videre at mange barn
liker også å klatre, så benker i
forskjellige høyder med oppbevaring under, kan gi fine muligheter for lek.
– Se på rommets muligheter og
bruk fantasien.

Akzo Nobel er verdens største malingsprodusent, og
en av de første som lanserer
sin hovedfarge for 2013. Det
blir indigo,og den beskrives
som en allsidig, rolig og allsidig farge. Den innbyr til avslapning og inspirasjon, og
passer like godt til sterke farger som nøytrale toner. – Vi
plukker opp alt som er verdt
å vite om hvordan farger påvirker. Vårt globale Akzo Nobel Aestethic Center samler
kontinuerlig kunnskap og
analyserer om det som skjer
i verden, for å lage fargeprognoser og nøkkelfarger
til neste års trender, sier Tale
Henningsen, fargedesigner
i Akzo Nobel/Nordsjö.

Designernes
julemarked
Neste lørdag og søndag er
det klart for Designernes
eget julemarked. I løpet av
de årene designernes eget
julemarked har vært arrangert, har mange unge og
lovende designere deltatt.
Mette Møller, Funkle, Ugly
Children, Moo Design, ZuzannaG, Scusi, Snella & Petronella, Blafre, Darling
Clementine og mange flere. Flere av dem har etter
hvert blitt etablerte designere med flotte produkter
og kolleksjoner.
Sted: DogA, Hausmannsgate 16, ved siden av kulturkirken Jakob. Oslo.
Tid: Lørdag 8. desember
10-18 og søndag 9. desember 10-18.

