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Vi har bedt tre af vores dygtige stylister – Marina Lykkesteen, Lene Ostenfeldt og Lisbett 

Wedendahl – om at dække og pynte et julebord til henholdsvis to, fire og seks personer. Det  

er der kommet tre vidt forskellige universer ud af. Se med her, og hent masser af inspiration!

Naturligt, charmerende og 

personligt miks af både 

gammelt og nyt. Og et smukt 

eksempel på, at det sagtens 

kan være julet uden de 

traditionelle julemotiver.

Marina Lykkesteen
3 af BO BEDREs stylister dækker bordet til julemiddagen

gråt & sort & hvidt

Bord, Container, i hvid laminat, diam. 120 cm, 
sokkel i sort plast, 6995 kr. Stol, Carbenchair, 
i kulfiber, 5390 kr., begge dele fra Moooi/1000 
Chairs. Stol (i baggrunden), Navy, sølv/
poleret, 11.000 kr., Rue Verte. Pels, 499 kr., Ilva. 
Pude, Strass Oval, 599 kr. Pude, Line, 599 kr. 
Pude, Pure, 1175 kr., alle tre fra Rue Verte. 
Vase, sort bambus, højde 40 cm, 129 kr., Ilva. 
Fyrretræ fra planteskole, 1100 kr. Sølvbelagt 
kogle, 89 kr., og sølvbelagt agern, 59 kr., 
begge fra By Nord. Sølvstager, 450-995 kr., 
Day Home. Sorte lysestager i træ: lille, 195 kr., 
mellem, 250 kr., stor, 350 kr., Day Home. 
Middagstallerken, Regina, i keramik med 
diadem, lys grå, diam. 30 cm, 159 kr., Casa-
Agent. Sort Mega Musselmalet fra Royal 
Copenhagen, diam. 22 cm, 449 kr. Lille skål 
i dansk stentøj, diam. 15 cm, 129 kr., By Nord. 
Bestik, Urban, i sort mat stål, 149 kr. pr. del, 
Ego. Likørglas med tinfod, højde 11 cm, 159 kr. 
Champagneglas med tinfod, højde 20,5 cm, 
259 kr. Rødvinsglas, højde 21 cm, 49 kr., alle 
tre fra CasaAgent. Dessert-ske, Konge, 
længde 17,3 cm, 1250 kr., Georg Jensen. 
Lanterne, 59 kr., affari.nu. Servietter, 
stof, 69 kr. pr. m, Panduro Hobby. Lædersnore, 
49 kr. pr. stk., 1000 stoffer. Sommerfugle, 
39 kr. pr. ark, små pyntesten, 29 kr. pr. ark, 
knapper, 39 kr. pr. ark, alt fra Panduro Hobby.  
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Bord 
til 4 

personer
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Marina 
Lykkesteen, 
44 år
Professionel indretter, stylist 
for BO BEDRE, underviser og 
holder foredrag, rådgivning til 
private og erhverv. 

– Jeg er ikke klippe-klistre-typen,  
så mit bord er enkelt og nemt.  
Og fint uden et komplet stel, der 
matcher. Jeg er ikke sådan én, der 
planlægger mit bord på forhånd, jeg 
opfinder det i 11. time med det, jeg 
har i forvejen – måske opdateret og 
suppleret med lidt nyt. Jeg er meget 
til det sorte, som jeg altid synes er 
delikat og elegant. Så mit råd er,  
at du skal tage udgangspunkt i og 
bruge, det du har, men sammen-
sætte det på en ny måde. Nogle 
gange skal der ikke så meget til, her 
har jeg fx brugt knapper og perler på 
lys og vase, og pludselig får det et 
lidt julet, eventyrligt præg. Og så 
synes jeg, at det var sjovt at sætte 
sommerfugle på bordet, selv om de 
ikke umiddelbart forbindes med 
julen. Det har bare en fin, grafisk 
effekt. Jeg er ikke en person med 
mange traditioner, og det afspejles 
vist i mit julebord! 

www.indret.nu

Hent inspirationen: Brug de mange wallstickers og stickers, som er så populære lige nu, på en ganske 
ny måde. Nemlig på bordet. Sæt masser af levende lys i forskellige stager – både i karmen og på bordet. 
Det giver et uhøjtideligt og dynamisk udtryk. Tænk i alternativ bordpynt. Her er fyrretræet opstammet, 
og sat i en stor vase oppe midt på bordet. Pyntet med sølvbelagte kogler og agern.
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