
Marina R. Lykkesteen

Marina R. Lykkesteen er selvstændig indret  ningsarkitekt. 

Hun driver www.indret.nu der rådgiver indenfor rum, farver 

og belysning til erhverv og private. Hun laver stylist opgaver 

for diverse boligmagasiner, under viser og afholder foredrag. 

Hun skriver fast for FEIN om stil, tenden ser, gode råd og om 

alt det andet, der rør sig indenfor bolig indretning.

1 2 3

1. Spejle
Simple fås i 3 varianter – kobber/messing/sort 
antik. De er 50 x 35 cm og koster kr. 156,-.
House Doctor.

2. Present Time vægur
Fremstillet i stål og plastik, med finer på over-
fladen. DIY står for DO IT YOURSELF og som 
det ligger i navnet, kan man selv designe hvor-
dan uret skal se ud. Hvert tal måler 8,5 x 5,5  
x 2 cm. Det bruger 1 x AA batteri. Kr. 495,-.
Livingshop

3. Lige i vinkel
L conceal fra Umbra er en vinkelbøjet hylde, 
der kan bære 2 sektioner af bøger og op til 13 
kg. Hylden kan vendes på 2 forskellige måder 
og ser bare cool ud. Kr. 285,-.

4. To i en
Det lille italienske keramik-firma Bosa har be-
gået et design-scoop med denne keramik-
knage i overstørrelse. Knagen består af en 
underdel, der skrues fast på væggen, og på 
toppen sættes det lille opbevaringsrum. Top-
pen kan løftes af, så den er let at rengøre eller 
rode rundt i. Brug en knage i køkkenet som 
blikfang og til småtingene, i entréen som en 
utraditionel knagerække, der både er god til 
tasker, jakker og nøgler, eller få et utraditionelt 
udtryk på badeværelset – hvor hver person har 
sin egen private Hook Box knage. Den udven-
dige farve er hvid og den indvendige varierer. 
Måler: 25 x 7 x 27 cm. Kr. 1.780,-. Casanova

DET KAN VIRKE LIDT IDEFORLADT OG GAMMELDAGS, BLOT AT HÆNGE ET BILLEDE OVER ELLER VED SIDEN AF SOFAEN. DERFOR 
HAR JEG DENNE GANG LYST TIL AT GIVE JER IDEER TIL, HVAD DER ELLERS KUNNE PLACERES PÅ DEN MÅSKE MEST CENTRALE 
PLADS I STUEN. MANGE AF TINGENE MÅ MEGET GERNE MIKSES, SÅ BLIVER DET BLOT MERE PERSONLIGT, MERE COOL ...
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5. Illustrationer
Lavet ud fra original illustration tegnet med  
’triplus fineliner’. Signeret og trykt på 160 g 
miljøvenligt papir. Fås i A4 format. Sælges 
uden ramme.Kr. 200,-. Livingshop

6. Wallhanger
Karakteristisk, originalt og rørende design af 
kunstneren Rob Ryan. Med speciale i indvik-
lede papirklip har han skabt en wallhanger 
som udstråler romantik og magi med enkle, 
men hjertelige beskeder. Opsat på ramme. 
Størrelse: 100 x 100 cm. Kr. 7.775,-. 
The Rug Company 

7. Enkelhed
En nordisk design ikon nu med et nyt og varmt 
materiale finish! Butterfly er en lille væg-lam-
pe designet i 1964 for Høvik Lys og blev senere 
produceret af Arnold Vik, Norge. Northern 
Lighting besluttede at genoptage denne nor-
ske designskat i 2008. Det unikke ligger i kom-
binationen af sin enkelhed i form og den måde  
den skaber lys på. En dejlig varm atmosfære. 
Kr. 1.770,-. Northing Lightning

8. Babushka Reol
Genial reol, der kan sammensættes på uende-
lig mange måder! Som navnet hentyder til, er 
den lavet som de små russiske babushka- 
dukker, der passer ind i hinanden. Sættet  
består af 11 kasser der også kan sættes ind i 
hinanden – med plads til alt lige fra nips, til de 
store bøger. Materiale er mdf der er lakeret. 
Fås i hvid, lysgrå/træ og royal blue/træ. 
Størrelser: Største: 39 x 39 x 28 cm. Mindste: 
15 x 15 x 15 cm. OK Design (Kirsten Krogh for 
Oficina Kreativa)
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9. Farverige
De farverige spejle fra Sentou fungerer som 
fine vægdekorationer og er samtidig udstyret 
med små integrerede spejle. De fine spejle 
fåes i 2 forskellige udgaver – en multifarvet og 
en blåtonet udgave. Perfekte til at pifte f. eks 
garderoben op med. Kr. 1.249,-. 
Designdelicatessen

10. Turkis juju Hat
Juju Hattene er lavet af farvede fjer, der om-
hyggeligt er syet på bast fibre. Når hatten  
foldes ud danner alle fjerene et stor cirkel  
buket, af de farverige fjer. Diameter: ca 75 cm.   
Kr. 3.495,-. The Rug Company 

11. Smuk opbevaring
Hylderne er lavet som små sten der stikker ud 
fra klippen, der hvor man lige kan ligge sin  
mobil, nøgler eller hænge sit tøj, inden man 
går videre. Det er en let og elegant løsning til 
entreen, badeværelset, til vores mange nips- 
og dekorationsting eller billeder. Hylderne som 
er af plast, laves i tre størrelser og i tre forskel-
lige farver, hvid, sort og japansk rød. Fra kr. 494,-. 
Fra Vitra designet af Ronan og Erwan Bouroullec

12. Mamba
Er en hylde fra MDF Italia. Den er lavet i high 
komposit/ corian og formet i et stykke. Den er 
tænkt til bøger, computer eller som mindre 
skrivebord. Mål. 135 x 40 x 93 – findes i hvid, 
orange, gul, olive, grå, blå eller sand. Designet 
af Victor Vasilev. Priser fra kr. 11.360 til 4.760,-.
Interstudio
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13. Lærredsfliser
ARTTILES’ lærredsfliser er nummererede (max 
80 ekspl.), håndtrykte, -tegnede og -malede 
lærreder spændt op på vatteret karton. Efter-
behandling med lak giver dem en porcelæns-
lignende overflade, der nemt kan tørres af. 
Lærredsfliserne kan sættes direkte op på væg-
gen og flyttes uden at give mærker. ‘Sticky fix’ 
til formålet følger med i pakken. ARTTILES 
lærredsfliser koster kr. 299,- pr. stk. Kan købes 
i arttiles webshop eller i deres nye studio på  
Vesterbro.

14. Qlocktwo 
Får dig lige til at stoppe op og se på tiden på 
en anden måde. Den typografiske display 
kombinerer øjeblikket med det skrevne ord, 
og forvandler det til en erklæring. “Klokken er 
kvart i elleve.” Mål: 45 x 45 cm, lavet af træ 
med flere lag maling, anvendes som et vægur 
eller som et fritstående objekt. Frontpanelet 
på QLOCKTWO er fastgjort ved hjælp af mag-
neter. På denne måde kan ændres uden synli-
ge fastgørelsesmidler. Børstet rustfrit stål eller 
poleret syntetisk glas i syv farver er tilgænge-
lige. Forhandles hos 1000Chairs.com

15. God arbejdslyst
Less work er et genialt arbejdsmøbel, som får 
din arbejdsplads til at fylde mindre end 1 m2. 
Med indbygget opbevaringsplads, skuffe til  
din bærbare og skjult ledningsudtag. Findes i  
2 størrelser. Vægophæng medfølger. Kr. 3.199,-. 
BOLIA

16. Smarte og farverige  
Gym knager
De giver mulighed for at hænge overtøj, viske-
stykker m.m. på en sjov dekorativ måde. Medi-
um-knagen findes i 7 farver og i tre størrelser: 
Aubergine, coral, grå, natur, petrol, sort, hvid. 
Priser fra kr. 129,-. HAY •
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