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JEG VAR NÆRMEST ENLIG 
MOR I ET ÅR

Instagram @made.by.mee   55.400 følgere   1123 posts

Det kan vi sagtens klare. Vi har jo bestået 
IKEA-testen flere gange, tænkte Jill.  
Men renoveringen af  en hel villa svarede 
alligevel ikke helt til at samle et  
klædeskab efter en pædagogisk manual...

Spisebord: Thorsøe (bordpladen) - Foden er fra 8700 smeden
Spisebordlampe: Madebyhand
Køkken: Form plus
Køkkenbordplade: Cosentino
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Find inspiration og information, og få sat gang i dine 
vildeste køkkendrømme på miele.dk.

Velkommen til Mieles køkkenunivers
Bring visionen til live. Det perfekte køkken kan blive til virkelighed, hvis du blot vælger at 
tilføre Miele. Uanset om det er til den ekstraordinære madoplevelse, opbevaring af råvarer eller 
rengøring af glas og tallerkener, så har Miele den perfekte løsning i fremragende kvalitet med 
banebrydende teknologi og i betagende smukt design. Til alt det, du virkelig holder af.

Miele. Immer Besser.
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Der findes ingen skudsikker opskrift på, hvordan man renoverer et 
ramponeret 50´er hus fra inderst til yderst, mens man bor i det med 
tre børn fra 1 til 12 år. 

Ingen manual anviser, hvordan man overlever i kælderen uden et 
køkken, fodrer og bader ungerne og håndterer en hektisk hverdag, 
hvor ens mand passer sit fultidsjob som murer om dagen og bygger til 
langt ud på natten, når han kommer hjem. Hvis den manual fandtes, 
ville Jill Lyme gerne have haft den.
 
Enlig mor i et år
”Da vi købte huset i Tårnby, så jeg alle mulighederne for at skabe et 
hjem. Min mand er murer og kunne lave meget af  arbejdet selv. Jeg 
arbejdede hjemmefra og kunne tage mig af  børnene, mens renover-
ingen stod på, og jeg kunne bidrage med valg af  køkken, gulve, mate-
rialer og indretning – alt det, der gør et hjem ekstra lækkert. Vi lånte 
penge og flyttede ind i stueetagen, mens han renoverede kælderen. Da 
den var klar, flyttede vi derned, mens stuetagen blev opgraderet.”

Det lyder umiddelbart nemt. Sådan var det ikke helt. Parret oplevede 
håndværkere, der svigtede og lavede alvorlige fejl. Der kom vandskade 
på det dyre parketgulv, og flere andre ting gik galt, mens byggeriet 
stod på og udfordrede familien. 

”Der var meget, som vi ikke var forberedt på. Ingen af  os har 
forældre, så der var ikke nogen tæt på til at rådgive, hjælpe eller passe 
børn. Når jeg tænker tilbage, var det jo ganske forfærdeligt. Jeg var 
reelt enlig mor i et helt år, mens min mand byggede. Vi var trætte og 
pressede af  deadlines samtidig med, at der var byggerod over alt. Og 
ja. Der var kriser og skænderier. Jeg kan også huske, at vi grillede alt, 
alt for meget den sommer, hvor vi boede i kælderen og ikke kunne 
lave mad der. Jeg ser mig selv gang på gang stå i øsende regnvejr og 
grille frikadeller i en foliebakke til ungerne.” 
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Sofabord: Amazing living
Puff og stol i stuen: sofakompagniet
Tæppe i stuen: Garant Valby
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SILHOUET
Enkel og indbydende. Det er Silhouet, som med sit 
slanke, rene udtryk passer flot ind i både dagens og 
morgendagens køkkener og badeværelser.

Silhouet er essensen af tidløst, skandinavisk design 
og kompromisløs Damixa-kvalitet. Nu tager vi 
skridtet videre og opgraderer hele Silhouet-serien 
med tre nye, elegante designoverflader: Matsort - 
Steel (PVD) - Messing (PVD)

Designet af:
Christina Halskov & Hanne Dalsgaard

SLANK, SKANDINAVISK
OG NU ENDNU MERE
INDBYDENDE
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Det er det hele værd
Parret kom godt igennem strabadserne. Anstrengelserne var det hele 
værd:

”Vi er næsten helt færdige, og vi har fået et liv igen, hvor vi har tid til 
andet end byggeri. Vi er sammen på 8. år – still going strong. Der var 
mange lyspunkter undervejs, og processen med at skabe et præsenta-
belt hjem ud fra et faldefærdigt hul er grundlæggende spændende og 
meningsfuld. Den gæld, man har sat sig i, giver noget fra sig. Det er 
afgjort det hele værd, når jeg ser mig omkring i mit hjem i dag.”

Der var også en ekstra motivation for 39-årige Jill. Et personligt mål. 
Hun er vokset op som enebarn uden sin far. Hun boede hos sin mor, 
som havde få midler og efterlod gæld, da hun døde. Det har præget 
den stærke trang til at sørge for sine børn.

”Som barn drømte jeg om at have alt det, som min venner havde. 
Derfor er det vigtigt for mig at give mine børn sikkerhed, tryghed og 
ting. Vi har skabt det her sammen for børnenes skyld. Det føles rigtigt 
at sætte et mærke. At blive husejere og spare op i huset i stedet for 
at smide 10.000 om måneden efter en lejet lejlighed. På den måde 
efterlader vi noget, som giver børnene værdi, når vi engang ikke er 
her mere.”

Næste projekt i Tårnby bliver forhave, træterrasse og carport.  
Familien er SÅ klar!

Delfinhåndgreb: Villahus 
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Huset og renoveringen
Bungalow i Tårnby fra 1953 gennemrenoveret på et stramt budget. 
Alt blev hevet ud og bygget op igen. Døre og vinduer skiftet, kælder 
gravet ud, gulvvarme etableret. Ny IHC-el.

Kælder: prioritering af  stort badeværelse med badekar og marmor-
fliser i sildebensparket, (”badeværelset er det rum, som jeg er mest 
glad for pt.”) tre værelser, lille bryggers og værksted.

Stueetage: nedrivning af  næsten alle vægge og ny rumfordeling. 
Stor entre, lille gæstetoilet, kæmpe køkken/spisestue/stue med 
IKEA-hacket køkken. Prioritering af  sildebensparket af  eg som byg-
geriets dyreste post.

Fem gode råd, som Jill Lyme gerne ville have haft, inden 
hun renoverede: 
• Sæt dig grundigt ind regler for huskøb, diverse tilladelser og 

 byggeri.
• Sørg for at have en økonomisk buffer i budgettet. - Der opstår altid 

uforudsete ting.
• Lav en pagt med din partner, hvor I aftaler, at selv om I bliver 

dødeligt uvenner, er I gået ind byggeriet sammen og kommer ud på 
den anden side - sammen.

• Tjek håndværkere, inden du booker dem. Tag referencer og sikr dig 
at de laver et godt stykke arbejde og holder aftaler. Vi var uheldige 
et par gange… 

• De dyre ting i budgettet bør kun købes hos anerkendte firmaer. 

Hvordan vil du beskrive din indretningsstil? 
”Nordisk inspireret med en forkærlighed for danske klassikkere og 
med et touch af, hvad jeg finder hos udenlandske, lækre mærker. Fx er 
grebene på køkken og bad fra Buster & Punch. Jeg mixer materialer 
som velour og messing og kan godt lide noget råt med et feminint 
strejf. Jeg blander IKEA med luksusmærker for at få et eksklusivt look 
i hjemmet. F.eks. er mit køkken et IKEA-hack. Ikea-skabe med smuk-
ke, snedkerfremstillede fronter.”

Hvilke indretningstendenser ser du lige nu?
”Tendensen er især lyst træ som bambus og eg på møblerne. De 
grå toner i hjemmet går mere over og bliver beige og cremefarvet. 
Jeg oplever, at alt skal være lyst og lækkert gerne med pasteller - og 
blomster - fx plakater med pasteller. Keramik hitter for alvor lige nu. 
Vi har simpelthen solgt alt vores musselmalede fra Royal Copenhagen 
og købt keramik i stedet for, som vi blander fra forskellige mærker. Det 
kan du også mixe med glas og porcelæn i forskellige farver.”

Børneværelset: www.ditvaerelse.dk
Lamper: Oi Soi Oi
Sengegavl: Jotex

22 23



ORIX - INDUSTRIAL Collection

DEKTON præsenterer den nye kollektion INDUSTRIAL, 
resultatet af et samarbejde med Daniel Germani Designs.

INDUSTRIAL består af fi re farver som afspejler en 
kombination af urban livsstil og miljøbevidsthed - rustikke 

materialer der tilfører karakter, dybde og personlighed til 
ethvert arkitektonisk designprojekt.

Et studie i teknisk innovation og bæredygtighed
til en verden med konstant stigende krav.

DEKTON UNLIMITED

NEW INDUSTRIAL COLLECTION

DEKTON UNLIMITED

Ultra Thickness
(0.8, 1.2, 2, 3 cm)

Ultra Thickness
(0.8, 1.2, 2, 3 cm )

G A R A N T I

10 Å
R
S

COSENTINO DENMARK
Snedkervej 1, 8722 Hedensted
customerservice.dk@cosentino.com

Se mere på www.dekton.com
Følg os: F  T
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