
NORSK SOMMER: 
Familiehytta ligger helt nede 

ved sjøen i Kragerø med 

stor uteplass og egen, flott 

brygge. Her har familien til-

brakt mange fine somre, og 

etter oppgraderingen blir 

det nok mange mange flere i 

årene fremover også.
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OPPDATERT SJARM
KRAGERØ: Den koselige familiehytta som var  

rød, gul og grønn innvendig, har fått en real ansiktsløftning. 
Personligheten og sjarmen er allikevel godt bevart.

Tekst: Ann Merete Slåttland Foto: Irene Sandved Lunde
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”Vi ville ta vare på så mye som mulig, 
siden det er et personlig sted.
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LYST OG LUNT: Stuen ligger ett trinn ned 

fra kjøkkenet og har ekstra god takhøyde. Det 

gjør rommet luftig og lyst. Her er det boltreplass 

til mange, ikke minst i den store og innbydende 

hjørnesofaen fra Manuel Larraga. Sofaputene 

er sydd av Øyvind Berg med tekstil fra Borge. 

Da interiørdesignerne i Colline Design valgte 

ut veggfargen til stuen og kjøkkenet, som har 

koden NCS S 1502-Y, var det viktig å finne en lys 

og lun farge som gir varme. Fargen er gråbeige, 

men fremstår ofte gråere i refleksjonen fra sjøen 

rett utenfor vinduene. Den vakre kunsten på veg-

gene bryter opp de duse fargene, og det gamle 

hjørneskapet i tre understreker det varme. Sofa-

bordet er fra Drivved.no, gardinene er sydd av 

Øyvind Berg med stoff fra Camelia, gulvlampene 

er fra Bastide Interiør, taklampen fra Camelia og 

de maritime pyntegjenstandene fra Bondstreet 

Essentials.

HER BOR: 

Et ektepar med voksne barn  

som har hatt hytta i 15 år. Hytta 

består av stue, kjøkken, bad, tre 

soverom og et uthus. I fjor ble 

hytta oppdatert i samarbeid med 

designfirmaet Colline Design.

Instagram: @collinedesign. 

Nett: collinedesign.no

Oppdatert sjarm 
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GJENNOMGÅENDE: Kjøkkeninnredningen ble ikke byttet ut i oppussingen, 

men har blitt helt ny likevel med flere malingsstrøk, ny vask, nye knotter og nye 

fliser fra Fired Earth. Benkeplaten ble også slipt ned og oljet. Den gråbeige vegg-

fargen i stuen er trukket innover i kjøkkenet og helt ut i gangen for å gi en god 

helhet. Spisestolene fra Krogenæs sto også i hytta fra før, men er blitt oppgradert 

med maling og nye trekk på stolputene. Bordet er laget av møbelsnekkeren Snek-

ker Fredrik, sofaen er fra Manuel Larraga, taklampen er fra Vaughan og tekstilene 

er sydd av Øyvind Berg med stoff fra Borge. I gangen henger et speil som var i 

hytta fra før over en kommode laget av Snekker Fredrik. Taklampen er fra Chris-

tiania Belysning. Skatollet har vært i familiens eie lenge.

LEGG MERKE TIL: 

• Kjøkkeninnredningen som har blitt ny med maling og nye 

knotter.

• Bruk av lutede tremøbler som gir varme og sjel.

• Speilet over kommoden i gangen som er laget av et 

gammelt vindu.

• Gjennomgående bruk av farger på vegger, innredning og 

tekstiler som får hele hytta til å henge sammen.

• Spesialsydde tekstiler som puter, gardiner og sengetepper.

• Hvordan stuen ligger ett trinn ned fra kjøkkenet, og den 

ekstra store takhøyden i stuerommet.

• Den smarte åpningen som lager et lite nattbord i skapet 

ved siden av sengen på det ene soverommet. 

• Fargerik kunst som henter inn farger fra sjøen utenfor.
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Oppdatert sjarm 
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INDRE GEMAKKER: Hytta har til sammen ni sengeplasser fordelt 

på fire soverom og i tillegg et uthus. Hovedsoverommet og gjesterom, 

samt badet, ligger i 1. etasje, mens to andre soverom ligger en etasje 

opp. Alle soverommene ble oppgradert med ny maling, møbler, tekstiler 

og belysning. Gardiner, sengeteppe og begge sengegavlene er sydd og 

laget av Øyvind Berg. De svarte taklampene er fra Christiana Belysning. 

Legg merke til den smarte innfelte hyllen i skapet som utgjør et lite natt-

bord. På badet ble flisene renset og fikk nye fuger, mens innredningen 

ble malt og Snekker Fredrik laget nytt speil. 

Oppdatert sjarm 
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ed sjøen som nærmeste nabo og skjermet 

beliggenhet, er den sjarmerende sommerhytta 

en liten perle i Kragerøskjærgården. Ekteparet 

som eier stedet har feriert her med barna i 15 

år, og var klar for å oppgradere den fargerike og noe gammeldagse 

hytta til en mer klassisk sommerbolig. Til oppdraget leide de inn 

designstudioet Colline Design.

– Paret ønsket seg en lys og klassisk sommerhytte, med tidløs 

stil slik at de kan ha den i mange år fremover uten å oppgradere. 

Dessuten har barna i familien blitt store, og behovene har 

forandret seg, så målet var også å tilrettelegge for plass til alle 

generasjoner, forteller interiørdesigner Janneke Tandberg Pracek.

Selv om hytta ser ganske annerledes ut etter oppgraderingen, 

er det mye som også er beholdt.

– Vi ville ta vare på så mye som mulig, siden det er et 

personlig sted som familien er glad i og har mange minner fra, 

sier interiørdesigneren.

– Jeg ser heller ingen grunn til å bytte ut ting som fungerer 

fint. Det er flott med gjenbruk, og vi prøver å unngå for mye 

bruk og kast, legger hun til.

Dermed ble det eksisterende kjøkkenet beholdt, men malt og 

oppgradert med ny vask og nye knotter. Baderomsinnredningen 

likeså, mens flisene fikk en oppgradering med nye fuger. Det 

originale gulvet ble slipt og beiset i hele hytta, og stolene til 

spisebordet ble malt og trukket om. Dessuten har all kunsten 

på veggene, det fine hjørneskapet, noen småbord og speilet i 

gangen fått bli værende.

Selv om mye ble bevart, var det likevel en stor jobb å forandre 

hytta til en lys og mer moderne feriebolig.

– Det var en veldig stor malejobb. Bare kvistlakken tok mange 

dager, sier interiørdesigneren. Vi oppgraderte alle tak, vegger, 

gulv, karmer og innredninger med maling og beis. Alle tekstiler 

er fornyet, og det samme med taklamper og annen belysning.

Resultatet har blitt akkurat slik eierne ønsket seg, med lyse 

gjennomgående farger, personlige og varme detaljer, og en stil 

som gjenspeiler den vakre skjærgården utenfor. ❖

M

OASE: Uteområdet inviterer til lange dager og kvelder utendørs – om bare  

været tillater det. Litt sommerregn tåles uansett greit ved å trekke inn under taket over  

spiseplassen. På den smarte plattingen laget av fliser står det sofaer og solsenger som 

familien hadde fra før. Sofaputene er fra Lama og privat, og de oransje spisebrikkene er fra 

Lama. Kråkebollene og lyskrukkene er fra Bondstreet Essentials. Den røde bua i hagen  

ble pusset opp med ekstra sengeplasser for noen år siden.
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Oppdatert sjarm 
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