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Jul for
nybegynnere
Hjemme hos Rikke Bye-Andersen er
julefargene rødt, grønt – og rosa.
TEKST: ANNICKEN VARGEL FOTO: FILIPPA TREDAL

Møt Rikke

Rikke bor med mannen Torkel
og hunden Bell i en gammel
bygård fra 1904. Leiligheten har
to soverom, bad, gang og åpen
kjøkkenløsning med stue.
Jeg er mest stolt av at vi har
fått til en god løsning på
rommene ved å rive ned vegger.
Gulvet fra Tarkett ble jeg
kjempefornøyd med, jeg er glad
vi valgte et rutet mønster og
ikke vanlig enstavs parkett.
Kjøkkenet fra Superfront i en
dus grønnfarge er jeg også
veldig fornøyd med.
Jeg kommer aldri til å male
stuen mørkegrå. Det har jeg
hatt før – og gangen ble også
mørkegrå …
Den største utfordringen har
vært å lande på løsninger og
stil. Det synes jeg alltid er
vanskelig, selv om jeg er for
nøyd med hvordan det er blitt.

Rikke og hunden Bella på
kjøkkenet. Bella er en miks av
toypuddel og chichuaua og er
8 måneder. Kjøkkeninnredningen
er fra Superfront, i fargen Aguero
green. Lampen er fra Poul
Henningsen, bildet fra Lumas.

Mitt beste råd er å legge en
god plan før du setter i gang
med oppussingen og å tenke på
hvilke farger du liker best. Det er
viktig at det blir personlig, men
prøv å ha en rød tråd gjennom
alt av farger og interiør, da blir
det gjennomført og finest.
Mitt julegaveønske til leilig
heten er en kjøkkenmaskin fra
Kitchen Aid.
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Fra stuen ser man forbi et
julepyntet tre og inn på
kjøkkenet. Julepyntsortimentet
utvides fra år til år, og får
stadig nye tilskudd.

10-2018
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Tips til dekking
av julebordet
Jeg kikker alltid i magasiner
og på Pinterest for å finne
inspirasjon til borddek
kingen. Da velger jeg noe
nytt jeg ikke har prøvd før,
det gjør det ekstra gøy å
dekke på til gjester.
Det er ingen grenser for hva
du kan pynte med: blomster,
frukt og grønt, girlander/
glitter og lyslenker. I år gikk
jeg for en litt enkel stil med
duse farger som grønt, beige
og rosa, og brukte kongler
og eukalyptus. Jeg er veldig
glad i å ha eukalyptus på
bordet, i vaser og rundt
serviettene. Og husk: jule
bordet MÅ ikke være rødt!

Alt er klart til en liten kjøkkenfest.
Glassene kommer fra Ferm Living
og brettet fra Habitat.
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På tallerkenen ligger en dessert
med hvit sjokolade, bringebær,
mandler, pikekyss og sorbé.
– Det er en deilig dessert etter
en mektig julemiddag, sier Rikke.

j

eg er veldig glad i jul,
sier stylist Rikke ByeAndersen, som driver
bloggen Rikkes Room.
Og med «jul» mener
hun ikke bare de dagene
som strekker seg fra lille
julaften til det nye året
smelles inn.
– Jeg er spesielt glad i tiden
som er før og opp mot julen, da
er det lov å høre på julemusikk,
tenne masse levende lys og pynte
og kose seg. Jeg får julestemning
ganske tidlig, noe samboeren min
alltid ler av, sier hun og kommer
med enda en innrømmelse: – Jeg
kan begynne å høre på julemusikk
allerede i oktober.
Med andre ord er ikke Rikke
blant dem som akker seg over at
julen synes å komme tidligere for
hvert år som går.
– Nei, for jeg synes det å glede
seg til jul er det morsomste! Og jeg
nyter alltid den gode tiden når det

Bordet er dekket med pasteller
og grønntoner. De grønne
linserviettene fra H&M Home
har fått eukalyptus som pynt.
Lysestakene er også fra H&M
Home og lysene fra Frøken
Flood, en blomsterbutikk på
Bislett i Oslo. Kongler og små
julekuler fra Søstrene Grene.

begynner å gå fra høst til vinter.
Jeg får julestemning av været, og
altså av å høre på julemusikk – som
Michael Bublé. Det er en klassiker
som går igjen her i huset hele november og desember.
Deretter går hun over til jule
filmene, før tiden nærmer seg
for julemarkeder – for eksempel
i Horten på Karljohansvern, førjulsbesøk i hjembyen Tønsberg og
vandring rundt i Oslo.
– Det er noe eget med å gå
rundt i gatene når det er pyntet til
jul i Oslo.
Rikke er glad i farger, og julen er
ikke noe unntak fra denne regelen,
så julepyntingen hjemme følger
et litt annet fargekart enn det helt
tradisjonelle.
– Jeg synes julepynten skal
være personlig og reflektere stilen
til dem som bor der, så vår jule
pynt er en god miks av farger som
rødt, grønt og rosa. Jeg er ikke så
tradisjonell, det må ikke være likt ➜

Kjøkkenet får lys fra store
vinduer – og en lysskinne i
taket fra Lighthouse
Company. Pendelen over
spisebordet er fra Gubi,
bordet fra Muuto, Y-stolene er
designet av Hans J. Wegner.

«Jeg liker at pynten er personlig
og mikser gjerne gull med sølv
og rosa med rødt.»
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Den majestetiske kakkelovnen i
hjørnet er pyntet med en
hjemmelaget krans av eukalyptus.
Puffen er fra Muuto og pleddet fra
Fram Oslo. Over sofaen henger
malerier av Marit Geraldine Bostad.
Lampen George Nelsons Bubble
Saucer er kjøpt hos Futura i Oslo.
Teppet fra Kongelf Carpet på
Stabekk er laget på mål.
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– Jeg synes det er gøy å ha
masse forskjellig pynt på
treet, alle synes det er gøy å
se på det, og man får alltid
noen nye favoritter som
pryder treet litt ekstra. Så blir
man så glad når man pakker
det opp igjen, sier Rikke.

hvert år – jeg kjøper noe nytt til
hver jul. Jeg er ikke spesielt opptatt
av nisser heller, men vi har kjøpt
et par stykker som vi er blitt glad
i. Julestjerner derimot, det tror jeg
aldri jeg kommer til å ha. Det føles
fortsatt litt for voksent.
Men det er treet som får mest
oppmerksomhet. – Det får definitivt mest tid og pynt!
Mens noen kan være opptatt av
at alle detaljer må være på plass
for at det skal være ordentlig jul,
tenker Rikke at det viktigste er å
gjøre som man selv ønsker.
– Man kan følge de tradisjonene
man har – eller skape nye. Det er
jo det som er hyggelig. Jeg liker
at pynten er personlig og mikser
gjerne gull med sølv og rosa med
rødt. Ingenting er rett eller galt
så lenge du gjør det du liker og
trives med. Alt er velkomment på
mitt tre. Eller, egentlig har jeg gått
bort fra glitter. Jeg synes det er
finere med masse lys og julekuler
i forskjellige former og farger. Jeg

Rikke og Bella
pynter treet.

elsker faktisk også å kjøpe julepynt når jeg er ute og reiser. I år var
vi i California og da tok jeg med
meg noen nye, fine ting hjem. De
kommer jeg til å bli glad i.
Barndommens juleminner har
hun fra julen med sin bestemor.
Men det var ikke pynten som sto i
fokus den gangen.
– Jeg husker at jeg alltid gledet
meg sånn til maten! Og selvfølgelig
også til kosen og gavene. Jeg
hadde som regel sommerfugler i
magen hele lillejulaften og julaften.
Jeg våknet opp tidlig til julestrømpe, og leste tegneserier i pysjen
frem til middag.
Julestilen til Rikke er ikke så ulik
den hun har resten av året. Hun
liker å holde den personlig – og
bruker farger generelt og pasteller
spesielt.
– Jeg elsker duse rosafarger,
blå og grønntoner. Jeg har alltid
friske blomster på bordene, grønne
planter og masse puter i sofaen.
Jeg er også veldig glad i kunst, ➜

En gammel vase og
pynt fra Kristina Dam.
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Desembersolen leker
med en snøkrystall
i papir som henger i
soveromsvinduet.
Pynten er fra Ikea,
Fra soveromsvinduet ser
de ut mot bakgården. Desk
sculptures fra Kristina Dam
ligger til venstre i vindus
karmen, og julepynten til
høyre er fra H&M.

Lampen er en George Nelson
Bubble lamp, kjøpt på Futura.
Gardinene er fra Trier bak Slottet.
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og prøver å finne ulike bilder som
kan passe sammen. Det er viktig
for meg at hjemmet mitt er personlig, og jeg prøver å ikke følge
trender for mye. Siden jeg jobber
med interiør, så er det ofte godt
å komme hjem og bare slappe av
uten å tenke at jeg må gjøre så
mye nytt her hele tiden.
Rikke hadde bodd i leiligheten i
mange år før mannen Torkel flyttet
inn, og med ham kom et behov for
oppussing.
– Vi totalrenoverte hele leilig
heten, alt ble revet opp, vi fikk nye
gulv med varme, nye farger i alle
rom, nye møbler, lamper og ny
romløsning. Vi er superfornøyde
med hvordan det ble, og synes vi
jobbet bra sammen som prosjekt
ledere. Jeg hadde en plan før vi
startet, men den endret seg hele
tiden underveis. Og det er jeg glad
for i dag.

«Jeg synes vi jobbet bra sammen som
prosjektledere. Jeg hadde en plan før vi
startet, men den endret seg hele tiden
underveis. Og det er jeg glad for i dag.»

Nattbordslampen er Bestlite
fra Gubi, og sengen fra Ikea
med sengegavl er trukket
om med stoff fra Intag.
10-2018
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Veggene er
malt med
Teresas green fra
Farrow & Ball.

På bordet står
ranunkler i duse farger
fra Frøken Flood.

Endeveggen i gangen
har fått tapet fra Pierre
Frey. Stumtjeneren er
kjøpt i København,
speilet er fra Gubi og
fotografiet av Johs Bø.
SOV

GANG
STUE

BAD

SOV

Leiligheten ligger i
en gammel bygård
fra 1904.
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KJØKKEN

RIKKES FAVORITTBUTIKKER I OSLO
Eske, Luck, Cornelias Hus og Bolina.

