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 Strandfl ickornas Havshotell
Turistgatan 13, 453 30 Lysekil, tfn -46 523 797 50, info@strandfl ickorna.se

www.strandfl ickorna.se

DET LACKAR MOT JUL DÅ VI PUDRAR      ÄPPLEN, KOKAR
KNÄCK OCH GÖR JULFINT I HELA VÅRT HUS.
TAG MED DINA KOLLEGOR, VÄNNER ELLER DIN KÄRESTA
OCH BOKA EN VINTERWEEKEND FULL AV VÄLSMAKANDE

JULMAT OCH BOENDE I VÅRT VACKRA SEKELSKIFTESHUS!

FRIHERRINNANS FLÄRDFULLA  
JULBORDSFERIE!
Friherrinnan bjuder in till fl ärdfull

vinterweekend där följande ingår:

Logi i ett av våra charmiga sofvrum inkl frukost

Varm punsch med tilltugg vid ankomst

Surpris och fl ärdfullt kit på rummet

Julbord på fi na restaurang ”NH5”

inkl glögg & härligt dessertbord (ex dryck)

Pris: 1 495 sek/person

Går att boka tors-lörd perioden 30/11-16/12 

2017. Andra datum på förfrågan via tfn.

Friherrinnans 
FLÄRDFULLA 

JULBORDSFERIE

1 495 SEK
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vakre hjem

Vi har blitt kjent med Marianne gjennom flere vakre reportasjer i år, 
og det overrassker oss slettes ikke at også julen er noe 

helt spesielt i dette unike hjemmet. La deg inspirere!

FOTO FILIPPA TREDAL   STYLING TONE KROKEN   TEKST MARIANNE VIGTEL HØLLAND

uperfekte jul
MIN PERFEKTE
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Levende lys gir lun stemning. Kobberlampen i bak-
grunnen er fra Watt&Veke. Vintage skinnstol og tøff 
blomstervase fra Fransk Bazar. (www.franskbazar.no) 



J
eg har aldri vært en veldig «julete» person.  
Julegleden har snarere vokst på meg etterhvert 
som jeg fikk barn, ble voksen og kunne forme 
mine egne tradisjoner. Alle kravene til den «per-
fekte jul», og maset som følger med den etterhvert 
så den kommersielle julefeiringen tiltaler meg 
lite. MEN jeg elsker alt det andre. Å unne seg litt 

              ekstra kos under den mørkeste tiden av året. 
Samle familie og venner rundt bordet. Tenne opp i peisen, 
drikke hjemmelaget gløgg. Lukten av kanel og ingefær, den 
varme gløden fra levende lys. Det omfavner jeg med glede. 
Og jeg har alltid vært glad i å gi bort julegaver jeg har laget 
selv. Mange av mine julegaver strikker jeg gjennom året, og 
jeg nyter å se hvordan lageret av hjemmestrikk vokser utover 
høsten. Det er så koselig å tenke på de som skal få gaven mens 
jeg sitter med strikketøyet mellom fingrene.

TIL VENSTRE Enkel julepynt fra skogen. 
Fat og stake er vintage loppisfunn.  
Fuglene er fra Bolina (www.bolina.no).

UNDER Deler av den gamle furua 
som møtte sin skjebne da vi bygget ut  
verandaen for mange år siden fikk nytt 
liv som lysestake inne.

Her bor:
Marianne Vigtel Hølland 
driver sitt eget design studio 
under navnet Slow Design 
Studio. Hun er opptatt av 
å gi prosessene tid, jobbe 
organisk med størst mulig 
hensyn til naturen, dyrene 
og omgivelsene forøvrig i 
sine prosjekter. 
www.slowdesign.no  
@slow_design
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TIL VENSTRE Jeg liker det enkle, upolerte 
og uperfekte. Suppeterrinen er arv fra 
mine besteforeldre, den fine vinkjøleren 
er fra franskbazar.no Hjemmelaget blå- 
bærvin er morsomt å servere som 
aperitif. Linduken er et loppisfunn fra 
Barcelona. De vakre keramikkskålene 
er laget av Ragnhild Wik og det store 
keramikkfatet er laget av Anne Udnes.

OVER Enkel og vakker bordpynt med 
kongler og grønt fra skogen, håndlaget 
pompongirlander (finn oppskriften på 
www.slowdesign.no) og marmorstaker 
og julepynt kjøpt på bolina.no
.
TIL HØYRE Jeg mikser og matcher gjerne 
med det jeg har når jeg dekker på og 
gleder meg over de ulike historiene 
som alle forenes i en ny. Gamle glass 
er arv fra besteforeldre, bestikket kjøpt 
på Loppis og en rufsete håndlaget 
pompon får virke som bordpynt.  
De sorte skålene er en gave fra 
mamma, og de vakre grønne tallerk- 
nene er håndlaget av Anne Udnes. 
(www.anneudnes.no).
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For meg er innpakningen en del av gaven. Gavene jeg kjøper 
pakkes aldri inn i butikken men tas med hjem og gis en per-
sonlig innpakning. Det tar selvsagt tid, men det er mye mer 
tilfredsstillende å gi fra seg noe som både er laget og pakket 
inn med hjertet. Veldig mye av gavepapiret du får i butikkene 
er dessuten en miljøvennlig såvel som estetisk katastrofe.  
Jeg vil ikke være med på det. Jeg liker det enkelt, ekte og jord-
nære, og vil ikke at vår julefeiring skal bidra til mer forsøp-
ling. Derfor tar jeg vare på ulike typer papir gjennom året 
og bruker det på nytt. Jeg pakker inn mine gaver i gjenbrukt 
silkepapir, gråpapir, papirposer, aviser, stoffrester og gamle 
magasiner om det passer seg sånn. Litt krøller og rifter gjør 
innpakningen bare enda finere i mine øyne. Og båndet som 
knytes rundt skal ikke være av plastikk. Plast er et stort for-
urensningsproblem, da hører det ikke hjemme på en pakke 
man gir av kjærlighet. Jeg bruker gjerne garn, naturtråd, eller 
jeg river opp remser av stoff til fine frynsete bånd.



TIL VENSTRE Gaver pakket inn med omtanke 
er hyggelig å gi fra seg. Bruk det du har, men 
velg skikkelige materialer som ikke forurenser 
mer enn nødvendig. Plukk pynt fra naturen, 
kongler kvister og grønt blir vakkert på krøllete 
gjenbrukspapir. Sløyfer av overskuddsgarn 
og stoffrester gir et taktilt uttrykk og er mykt og 
deilig å ta på for den som skal pakke opp.

UNDER En hjemmestrikket flaskevarmer er fint 
å gi bort som julegave, og er du så heldig 
å ha frukttrær i hagen kan du jo fylle opp 
flasken med for eksempel hjemmelaget gløgg 
før du gir den bort?

TIL HØYRE Jordnær julestemning med hjemme- 
strikket lampe og eplegløgg fra hagens 
epler. Trestjernene som henger på øya er 
fra Andrea Brugi, knaggrekken på veggen 
er Piet Hein Eek, det samme er lysestakene i 
front. Betonglampene var en gave, kjøpt på 
kvist.no Blomstervasen i bakgrunnen er fra 
Serax. Keramikkfatet er hånlaget av Ragnhild 
Wik (wikoslo.no) Kobberkjelen i bakgrunnen 
er loppisfunn. Kjøkkenøyen er satt sammen 
av to trancherbord fra Ikea. De gamle vin- 
kassene brukes som skuffer og er fra fransk-
bazar.no. Lent inntil veggen bak strikkestjer-
nen er en gammel nettingdør som venter på 
nytt liv, og et antikt bakebord.

Det er også fint å lage sin egen julepynt. Det er en veldig hyg-
gelig syssel sammen med barna, men jeg gjør det like gjerne 
alene eller inviterer venninner til et hyggelig juleverksted.  
Da kan vi dyppe lys, drikke vin, binde kranser eller strikke 
og hekle. Materialene til julepynten samler jeg i skogen heller 
enn i butikkene. Kongler og grønt, kvister og nøtter. Det er 
ikke så mye som skal til før julestemningen sitter. 
Å unne seg det å ta det med ro. Forholde seg til egne forvent-
ninger og ikke alle andres. Ta seg en tur i skogen fremfor i  
butikken. Lage seg den tradisjonen man ønsker seg selv.  
Det er hva julen handler om for meg. Og om man ikke får 
til alt man har satt seg fore, eller om ting ikke blir slik man 
har forestilt seg så er det aller viktigste å huske på faktisk  
dette; ingenting er perfekt, men om du kan se at det finnes en 
skjønnhet i det også, så er det nettopp akkurat det som gjør 
det perfekt!
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Likte du min hjemmestrikkede adventsstjerne? 
Du får oppskriften på neste side!
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Oppskrift på hjemmelaget adventsstjerne:

Denne strikkestjernen er full av personlighet og sjarm og 
går raskt å strikke. Jeg liker det uperfekte håndlagede preget 
og sørger for å legge inn hull med å variere maskestørrelsen 
(strikke løst og stramt). I tillegg tover jeg den lett for hånd 
før jeg monterer den, for å gjøre den litt mer fluffy og samti-
dig stivere i teksturen. Da filtreres lyset så vakkert igjennom 
maskene.

DETTE TRENGER DU  
Avhengig av lengden på ledningen, og størrelse på stjernen 
du vil strikke, men ca 100 gram med ren ull, dvs garn som 
kan toves. Jeg bruker her garn av gammelnorsk spælsau  
normalt beregnet for pinnestørrelse 4.
Middels tykk ståltråd (den må være stiv nok til å holde for-
men når du har tredd den igjennom strikketøyet).
Lampeledning, sokkel og stikkontakt. Du kan få kjøpt dette 
på de fleste lampeforretninger.
Dersom du vil kle inn ledningen slik jeg har gjort kan du 
ikke ha påmontert støpselet da du trenger å trekke ledningen 
gjennom strømpen.
Strømpepinner str 4
Rundpinner str 8 (lengden spiller ikke så stor rolle da vi 
strikker frem og tilbake).

OPPSKRIFT LEDNINGSSTRØMPE
Start med strømpe til ledningen, jeg har brukt pinne nr 4, 
og lagt opp 6 masker. Pass bare på at strømpen ikke blir 
for trang slik at du sliter med å trekke ledningen igjennom.  
Du kan enten bruke tre strømpepinner og strikke rundt og 
rund, eller du kan bruke to pinner og skyve maskene frem 
og tilbake på pinnen. Strikk til strømpen din er like lang som 
lampeledningen du skal bruke, da legger du ledningen til 
side og begynner på stjernen. Du kan selvsagt også droppe  
strikkeledning og kun strikke stjernen.
 
STRIKKESTJERNE
Stjernen strikkes i to deler og monteres sammen til slutt. Bytt 
til tykkere pinner og/eller strikke hullmønster for at lyset 
skal slippe bedre igjennom. Jeg bruker minimum pinne nr 8
og varierer hullstørrelsen på mine adventsstjerner.
Ettersom dette er håndlagede stjerner som gjerne vil ha sitt 
eget personlige uttrykk synes jeg egentlig at du kun bør ta ut-
gangspunkt i min oppskrift men lage den til din egen. Jeg har
strikket glattstrikk (altså rett på rett og vrang på vrangen) på 
denne, men det er jo ingenting i veien for at ikke du kan gjøre 
noe annet.
Jeg starter på toppen av stjernen og legger opp tre mas-
ker, deretter øker jeg med to masker for annenhver pinne.  
Når den første stjernearmen er lang nok bytter jeg over til 
rund pinner (om du ikke allerede har gjort det) og øker til-
svarende antall masker på hver side av «stjernekroppen» til-
svarende lengden på den første spissen jeg allerede har strik-

ket (dvs har jeg strikket tretten pinner legger jeg opp tretten 
masker på hver av de to armene). Her må du selv vurdere  
størrelsen på din stjerne og strikke det antallet pinner, og 
masker som tilsvarer størrelsen du ønsker deg på din stjerne. 
Feks legger jeg opp 13 masker på den ene siden av stjerne-
kroppen, og strikker tilbake og fortsetter ut med 13 masker 
på andre siden. Maskene kan du legge opp enkelt ved å bare 
lage løkker rundt pinnen. Deretter feller jeg en maske i  
starten og slutten av hver pinne, dvs altså feller jeg for hver 
pinne til jeg sitter igjen med like mange masker som jeg  
hadde før jeg la opp de ekstra maskene til de to stjernearmene.
Resterende masker skal nå deles inn i de to stjernebena.  
Jeg strikker først det ene. Altså snur jeg halveis og strikker 
frem og til bake på det ene benet, mens jeg lar de resterende 
maskene hvile. De to første maskene etter at jeg har snudd 
pinnen strikker jeg sammen. Ytterst på pinnen legger jeg til 
en ekstra maske.
Deretter strikker jeg glattstrikk frem og tilbake på det første 
stjernebenet. For hver annen pinne feller jeg en maske innerst 
slik at stjernebenet peker litt utover. Litt avhengig av hvor 
stor du vil strikke stjernen kan det hende du må legge opp 
flere masker for at ikke «foten» skal bli for liten og spinkel til 
resten av stjernen. Her kan du prøve deg frem og vurdere selv.
Når du har kun to masker igjen trekker du tråden igjen og 
fester.
Når en fot er ferdig gjør det du samme på den andre foten og 
dermed har du strikket en stjerne.
 
Du skal nå lage en stjerne til som skal danne baksiden av din 
stjernelampe. Ikke fortvil om du synes strikkeprosjektet ditt 
ikke ligner særlig mye på en stjerne. Stjerneformen kan jus-
teres i monteringen.

MONTERING
Når begge sidene av stjernen er ferdig kan du finne frem  
ståltråden og veve den gjennom ytterkanten av stjernen.  
Jeg synes det er enklest å tre ståltråden gjennom den ene 
stjernen først, før jeg syr den andre stjernedelen på med nål 
og garn. Dersom du har strikket en lampeledning trekker du 
den på ledningen før du monterer
lampen til stjernen. Det kan være ganske tungt å trekke den 
igjennom om du har strikket den stramt, men det hjelper å 
tape en tynn strikkepinne til ledningen.
Lampeledningen trekker jeg inn gjennom toppen av stjer-
nen til slutt. Husk også å beholde en stor nok åpning  
mellom «bena» på stjernen til at du enkelt kan sette lyspære 
inn i lampesokkelen senere.
Til sist former du stjernen slik du vil ha den.
Prøv deg frem slik du synes det blir finest.

NB: Husk at «gammeldagse» glødepærer og halogenpærer 
blir varme og kan svi garnet. Bruk nye LED pærer i lampene. 
De avgir ikke varme og utgjør dermed ingen fare.
Få mer inspirasjon på www.villstrikk.no
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På messen Heimtextil i Frankfurt deler 3000 utstillere 
sin lidenskap for tekstiler med bransjekolleger og 69 000 
besøkende. La deg inspirere på verdens største tekstilmesse 
for hjem og offentlig miljø. Oppdag de siste trendene innen 
farger, mønstre og materialer.

MAD ABOUT
TEXTILES

9. – 12. 1. 2018

MØT EN HEL VERDEN AV TEKSTILER 
FOR HJEM OG OFFENTLIG MILJØ 
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KJØP DINE BILLETTER TIL RABATTERT 
FORHÅNDSPRIS PÅ:
heimtextil.messefrankfurt.com
info@messefrankfurt.se | Tlf. +46 7 90 79 68 94


