Puter i seng hovedsoverom: Green Apple

Bedford col. 3, CO
06103 L og Luxembourg 2285.
Liftgardin lite soverom: Green Apple Hart

Foro col. 3.
Rutete puter og
pledd i sofa: Green

Apple Kim col. 520.
Ensfargede puter i
sofa: Green Apple

Mayflower col. 111.
Stoff på stolseter i
stue: Green Apple Pin

Stripe col. Blue/grey.

▹ LYS INN: Døra fra stua
og ut på terrassen står
stort sett åpen, noe som
bidrar til ute-inne følelsen.
Hagegyngen ved terrassen
trekkes det kølapp for å
benytte seg av.
▹▹ ÅPEN LØSNING: Fra
kjøkkenet går trappa ned
til stua hvor det gamle
spisebordet og stolene fra
Krogenæs står, nymalte
og fine. Det er utsyn mot
vannet fra kjøkkenet, gjennom stuevinduene. Kanten
øverst på gardinene er en
fin måte å gjøre litt ekstra
ut av dem på.

Møbler
Sofa og to stoler

Comma fra Slettvoll.
Gardinstenger fra
Hemtex.

Farger
INNE
(ikke baderommet):
Tak og taklister: To

strøk Flügger Panelhvit, matt.

men måtte innse egne begrensninger og tilkalte
lokale krefter for å ta stua og kjøkkenet.

Vegger og gulvlister:

Interiøret blir nytt

To strøk Interiør
Panel 20, halvmatt,
farge Wet Sand 3.

I hyttas oppholdsrom, er det gamle spisebordet og
stolene, som alt er fra Krogenæs, malt opp og beholdt. Stolsetene er trukket i nytt stoff.
Kjøkkeninnredning ble laget av et lokalt snekkerverksted da hytta ble bygd. I forbindelse med
oppussingen er innredningen malt i samme farge
som spisemøblene. Overskapene er holdt i samme
farge som veggen.
Soverommet på hemsen ble utvidet med en ekstra seng, i tillegg til den som var der fra før. Mellom sengene, under vinduet, har de satt inn to
kommoder og samlet dem som et helt møbel (se
bildet s. 11).

Vinduer og dørkarmer: Exolit V 40,

halvblank, farge hvit.
Dører: To strøk Exolit
V 40, halvblank,
farge Wet Sand 3.
Spisebord- og stoler:

Exolit V 40,
halvblank, farge
S 5502-Y.
Gyngestol: Exolit
V 40, halvblank,
farge Wet Sand 3.

Siste hånd på verket

Seng og kommoder:

Exolit V 40, halvblank
farge Wet Sand 3.
Innebygget seng, lys
farge: Exolit V 40,

halvblank, farge
Wet Sand 3.

▸
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Etter at malingen var tørket og Gerd og Jan Gunnar hadde tatt seg en velfortjent pause, gjensto detaljene i innredningen. Gerd kan se tilbake på mange sene kvelder sammen med sine søstre, hvor de
sydde gardiner, puter og sengetepper med symaskinpedalen i bånn.
Oppgraderingen har vært preget av en stor porsjon egeninnsats, og det var tider da Jan Gunnar
tenkte at det ikke var så viktig å male hytta. Men nå
som alt er ferdig og fremstår lyst, helhetlig og vakkert, er det eneste paret lurer på hvorfor de ikke
har gjort dette før.
hl

PEISKOS: Sommer som høst, i peisen fyres det etter behov
og lyst, og hva er vel bedre enn å trekke stolen inntil og
kjenne varmen fra flammene en sval kveld på hytta? Peisen
er i tradisjonell utførelse med kleberstein i selve konstruksjonen og murt og pusset hette.

