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▶

PANORAMA: Fra stua og terrassen er det utsikt over 
innseilingen til Tønsberg.  Store glassflater gir en fin 
kontakt mellom ute og inne.

Ekteparet Mjøs både tegnet og bygget hytta selv. Den siste 
utfordringen var å få interiøret i den nye hytta hjemmekoselig 

og sjarmerende. Det løste seg med hjelp fra eksperter.
Tekst: KINE DYVI     Foto: SIRI MØLLER

I samarbeid med Informasjonskontoret for farge og interiør (ifi.no) 
og interiørdesigner Tove Seberg, Zett Interiørdesign



TILFREDSE VENNIN-
NER: Laila og vennin-
nen Eva tar seg en 
kopp kaffe i morgen-
solen på den ferdige 
hytta. Er det rart de er 
fornøyd?

◃ ÅPEN LØSNING: Det 
er hunden Muri som 
bestemmer, tror han 
nok selv. Det er hyg-
gelig med knitring fra 
peisen når familien 
setter seg til bords.

▹ MED PLASS TIL 
ALLE: Kjøkkenet 
måtte være romslig, 
syntes Laila. Det skal 
være plass både til 
store og små mens 
maten kokes og tilbe-
redes. Her er det du-
ket for krabbefest ved 
hyggelig spisebord og 
stoler i serien Malta 
fra Bohus. Liftgardiner 
er i stoffet Holmsbu 
fra Borge. Ikea kjøk-
ken Lidingö med inte-
grert oppvaskmaskin, 
innebygget komfyr og 
integrert kjøleskap. 
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 Hytta til Laila og Nils Mjøs ligger 
høyt, med panoramautsikt over 
innseilingen til Tønsberg. Om-

trent 100 meter opp fra sjøen har de re-
alisert drømmehytta for familien på fire, 
som de selv har tegnet, kun med hjelp til 
fintegning.

Sønnen Terje har med hjelp fra et byg-
gefirma reist bygget utvendig. Alt innven-
dig arbeid er utført av Nils, sønnen Terje 
og en kamerat som også er «handyman».

Kyndig veiledning
Det meste av jobben har de altså gjort 
selv, men de ønsket råd og veiledning til å 
gjøre hytta lun og trivelig i interiøret.

Laila og Nils har lest Hytteliv i mange 
år, og synes de har fått mange gode ide-
er og inspirasjon fra bladet. Likevel sav-
net de tips til hvordan de skulle få sjel og 
sjarm inn i et nybygg.

Noen tanker hadde de definert. Far-
gene i naturen utenfor skulle trekkes inn, 
og to skutebilder som var kjøpt i Lyngør, 
skulle få hedersplassen i stua. 

Laila og Nils ønsket seg ikke en mari-
tim hytte i blått og hvitt. De drømte om 
en lys, lun og stemningsfull sommerhytte.

Laila skrev et brev til redaksjonen hvor 
hun la frem saken, og spurte om Hytteliv 
kunne tenke seg å være med på et sam-
arbeid. Dette var en spennende utfor-
dring for redaksjonen, og ifi.no og interi-
ørdesigner Tove Seberg ble trukket inn i 
prosjektet. Tove Seberg la etter samtaler 
og befaring frem sine forslag til fargevalg, 
innredninger og møblering.

Selvgjort er velgjort
Nils og sønnen Terje gikk i gang med mon-
tering av innvendig kledning. I dette tilfel-
let valgte de beverplater til alle veggene 
og rupanel i takene. Beverplatene er malt 
og lasert av Laila selv. Hun påførte først 
to strøk skyggegrå maling før hun gikk på 
med ett lag lasurolje. Resultatet er en jevn 
og fin følelse, som gir en lun ramme. Det er 
lyst uten at det er hvitt, og det er lunt uten 
at det er en tydelig opplevelse av farge på 
veggene.

Taket ser dempet og lyst ut. Rupanelet 
er behandlet bord for bord, før montering, 
med hvit trebeis påført med svamp. Laila 
lærte seg et knep eller to underveis, og har 
erfart at det beste resultatet får hun ved 
å gå over den våte trebeisen med en tørr 
svamp nesten med en gang. Det blir da fine 
overganger og en jevn flate på rupanelet.

Utfordringer i kø
En stue med høyt tak kan ofte vise seg 
vanskelig å lyssette. De valgte å installere 

 De drømte om en lun og 
stemningsfull sommerhytte.
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Produkt-
informasjon

Tekstiler
Gardin, stue: Adama 
85860.
Gardin, kjøkken: Holmsbu 
85894.
Puter i sofa: Rutemix og 
Sevilla.
Alle tekstiler fra Borge
Gardinsøm: Inko Interiør-
søm.
Solskjerming: Duett fra 
Kjells markiser.

Møbler
Spisebord og stoler: Malta 
fra Bohus.
Sofa: Arizona i stoff Sole 
411 fra Brunstad.
Stoler: Baloo fra Fjords 
of Hjellegjerde i Comfort 
9055.
Kjøkken: Lidingö fra Ikea. 

Maling
Vegg, stue: Toppstrøk Ele-
gant Aqua 10, Skyggegrå 
S 2005-Y20R. Lasert med 
grønn umbra. 
Vegg, soverom: Elegant 
Aqua 10, farge S 1002-Y.
Tak, stue og soverom: De-
cor Trebeis, hvit.
Dører og karmer: Elegant 
Aqua 40, Skyggegrå 
S 2005-Y20R.
Malingen er fra Beckers og 
er et vannbasert system.
Lasurolje fra Jotun.

Fliser
Gulv, gang og bad: Kine-
sisk skifer NOB 28730679.
Gulv bod (ikke avbildet): 
Kinesisk skifer NOB 
28730679.
Vegg, bad: Hvit 337801 
Maiolica.
Vegg dekor; bad: Mosaikk 
Color glassgrønn 335511.
Alle fliser fra Storeys.

Øvrig gulv
Skipsparkett i eik fra 
Storeys.

▹  VELKOMMEN INN: En liten, men 
passe romslig gang ønsker velkom-
men inn. Gulv i kinesisk skifer kom-
mer ferdig limt på duk i 30 x 30 cm. 
Nils og Laila syntes at fugene ikke var 
helt perfekte, så de løsnet hver stenbit 
fra duken, og la ned bit for bit! For å 
friske opp fargen på steinen, har Laila 
brukt klinkerolje påført to ganger med 
kost, i tynt lag.

PÅ KINESISK VIS: Kinesisk skifer er 
et godt alternativ til den mer vanlige 
norske skiferen. Fra Storeys. 

skinner med spotter på hver side av drage-
ren. Dimmer ble også montert – slik kan 
de dempe lyset i forhold til den stemnin-
gen de til enhver tid ønsker.

Som kronjuvelen på hytta har de hengt 
opp en lysekrone i krom og med diskré 
prismer i stuetaket. Dette var noe Laila 
fant i Tønsberg på en av turene sammen 
med interiørkonsulenten. 

Vinduene i stuen mot sør var en utfor-
dring i seg selv. Glasset går nesten helt opp 
til taket, så de trengte ideer til skjerming 
av solen. Interiørkonsulenten visste råd, og 
fikk montert solavskjerming som en slags 
plissert liftgardin, som trekkes helt opp når 
den ikke skal synes, og som er lys og lett 
gjennomskinnelig når den er nedtrukket. 
På den måten skjermer den for direkte sol-
lys, uten at den holder selve lyset ute.

Farger og møbler
Interiørdesigneren lot seg inspirere av var-
me toner fra det grønne ute, og fra Lai-
las store lidenskap, nemlig rosene i hagen. 
Resultatet er blitt en fargepalett så beha-
gelig og rolig, at det er en fryd å sette føt-
tene innenfor stuedøra. 

Møbleringen er valgt etter et ønske 
om åpenhet. Det var et viktig poeng for 
Laila og Nils at den nye hytta skulle ha 
et folkelig preg. De har ofte venner og 
familie på besøk, og det var veldig viktig 
at alle skulle føle seg hjemme hos dem. 
Behagelige møbler er kyndig valgt ut, og 
det er en flyt og en harmoni som følger 
gjennom hele hytta.

Sofaen i lun lindegrønn ull står fritt 
i rommet midt imot de fine skutebilde-
ne.Skjenken under bildene rommer det 
Laila trenger av duker og brikker. Det 
runde stuebordet i oljet eik gjør møble-
ringen åpen og enkel å utvide når de er 
mange. To moderne stoler trukket i rust-
rød mikrofiber står som motstykke til 
sofaen. Puter i farger som henter opp 
både det grønne og det rustrøde er lagt 
i sofaen, så alt henger sammen.

På kjøkkenet er det stadig vekk ak-
tivitet. Lidingö kjøkkenet fra Ikea gjør 
seg godt til de lysegrå laserte vegge-
ne. Her har Laila trumfet gjennom at 
hun ville ha så mange skuffer som mu-
lig. Nå er det som hun sier selv, endelig 
mulig å vite hva hun har bakerst i ska-
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Beliggenhet: Sjuestokk ved Tønsberg.
Eier: Laila og Nils Mjøs.
Arkitekt: Laila og Nils Mjøs.
Fintegning: Inger Omsland, Byggmakker, Vestfold.
Byggeår: 2005–2007.
Bruksareal: 108 m2.
Rominndeling: Stue og kjøkken i åpen løsning, gang, bod, 
bad m/ dusj og wc, tre soverom.
Fasiliteter: Strøm og innlagt vann.

Kontaktinformasjon
John O. Borge, tlf. 67 17 59 50, www.borge.no
Beckers, tlf. 22 80 32 90, www.beckers.no
Jotun, tlf. 33 45 70 00, www.jotun.no
Storeys of Lancaster AS, tlf. 63 84 68 00, 
www.storeys.no
Christiania Belysning Tønsberg, tlf. 33 01 93 06.
Brubakken Home Hvittingfoss, tlf. 40 00 54 67.  
Brunstad AS, tlf. 70 26 99 50, www.brunstad.no
Bohus, tlf. 33 34 92 00, www.bohus.no
Karlsens elektroservice, tlf. 95 24 77 51.
Stokke Rørhandel AS, tlf. 40 00 23 93, 
www.stokke-rorhandel.no
Maxbo Sørhaug avd. Stokke, tlf. 33 36 11 30, 
www.maxbo.no
Inko Interiørsøm, tlf. 33 33 60 46.
Eriksen og Welmer Mur og Flis AS, tlf. 40 46 69 79.
Kasthall Mattor och Golv, tlf. 22 41 10 87, 
www.kasthall.se
ifi.no, tlf. 22 38 95 50 (IFI- informasjonskontoret 
for farge og interiør)
Interiørdesigner Tove Seberg, Zett Interiørdesign, 
tlf. 24 12 99 10.
Kjells markiser, tlf. 815 00 570, 
www.kjellsmarkiser.no
Hjellegjerde Møbler AS, tlf. 400 02 900, 
www.hjellegjerde.com

◃ PÅ BADET: Lyst og lekkert med hvite keramikk-
fliser på veggene sammen med den kinesiske 
skiferen på gulvet. Innredning Årdal fra Comfort. 
I speilet skimtes detalj bak wc i glassgrønn mo-
saikk. Dette var noe Laila hadde sett utstilt hos 
Byggmakker Carlsen, og bestemte seg for at hun 
måtte ha!

Hyttefakta

SOV

SOV SOV
STUE

KJK

BO
D V.F.

Byggmaterialer
Gulv: Skipsgulv i eik, parkett.
Innvendig kledning vegg: Arbor ubehandlede ferdigplater.
Innvendig kledning tak: Rupanel.

FAMILIEINNSATS: Nils Mjøs har sammen med familien bygget hytta selv, og han 
og datteren er glade for at de nå kan slappe av og nyte det flotte resultatet.  

creo
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