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Du skal udleve din drøm,
er et af Kelly Hoppens
budskaber. Vær ikke
bange for at indrette din
bolig med luksuriøse elementer som kunst, lysekroner og friske blomster,
men ’keep it simple’, og
undgå at overpynte.

genveje til luksus
Kelly Hoppen er indretningsguru
no. 1 i England, hvor hun indretter
restauranter og boliger som fx hr. og
fru Beckhams. Hendes stil er enkel
og tidløs og kan give selv de mindste
rum 'that luxury feeling'.

dit personlige
fristed, hvor
du skal kunne
slappe af. Det
skal passe til
dig på samme
måde som et
par gode jeans.”

L

idt, men godt, svarer den britiske designer
Kelly Hoppen, hvis du spørger om en genvej til hendes elegante stil. I England er Kelly
Hoppen en guru inden for interiør og design og
kendt for indretning af private (luksus)boliger, for sit
eget designbrand og for tv-programmer, hvor hun
forsøger at gøre briterne bedre til at indrette med stil.
Om den mission er lykkedes, kan man nok diskutere,
men en af grundene, til at hun er så populær, er, at
hun er i stand til at levere små fif, der kan gøre en
forskel i enhver bolig.
Ikke overraskende koster det en formue at få designet
et Kelly Hoppen-hjem, men hvis du ikke ligger inde
med de rette midler, kan du alligevel finde hjælp hos
guruen – eller rettere hos dig selv:
– Det bedste råd, jeg kan give, er, at du skal følge din
personlige stil, siger Kelly Hoppen. Igennem tiden
har hun mødt mange mennesker, der har for hektiske
liv til at bruge tid på indretning og derfor ender med
hurtige løsninger og indkøb af det nyeste og mest
trendy. Og det er ikke den vej, du får de blivende
løsninger ifølge guruen.

K elly Hoppen
indretningsa rk itekt
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boligen skal passe som et par
jeans
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Selvom Kelly Hoppen trives som en fisk i vandet med
at indrette boliger, hvor budgettet ikke kender grænser, er det ikke de dyre løsninger, der gør forskellen
i hendes optik.
– Jeg tror på, at et hjem skal indrettes, så det passer
til livsstilen hos dem, der bor der. Hjemmet er der,
hvor du udvikler dig, elsker, lærer og lever. Det er dit
personlige fristed, hvor du slapper af. Det skal passe
til dig på samme måde som et par jeans, siger hun.
Og lige præcis at optrevle folks drømme og finde ud
af, hvad de vil have, er noget af det, Kelly Hoppen
er rigtig god til. Hun minder om, at vi ændrer os med
årene og gerne vil have, at vores hjem følger med –
og at vi andre gange glemmer at få det til at ske. Fx ❯

om kelly hoppen
Allerede som barn brugte Kelly Hoppen meget tid på at indrette og ommøblere
sit værelse, og som 16-årig fik hun til opgave at indrette et nyt køkken for et af
familiens vennepar. Det sparkede en entreprenørgejst i gang i teenageren, som
stadig holder ved.
I dag er Kelly Hoppen indretningsarkitekt under navnet Kelly Hoppen Interiors og
indehaver af sit eget interiør-brand Kelly Hoppen. Hun har i flere omgange været
tv-vært og har desuden skrevet otte bøger om design.
Blandt Kelly Hoppens indretningsprojekter finder man luksuriøse hoteller og
restauranter, privatfly, lystbåde og eksklusive boliger, der tilhører millionærer og
celebriteter som fx Victoria og David Beckham.
Se eksempler på Kelly Hoppens indretningsprojekter på kellyhoppeninteriors.com
Møbler, accessories og bøger fra Kelly Hoppen kan du købe på kellyhoppen.com
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når alt for mange ting hober sig op, eller når vi glemmer at ændre indretningen, efter at børnene er flyttet
hjemmefra, og der er blevet frigivet noget plads.

møde mellem Vest og øst
For at skabe en fornemmelse af luksus og ro i boligen
er luft og plads alfa og omega. Også selvom der ikke
er meget af den – pladsen altså. Enkel indretning og
lækker udsmykning med kunst, symmetriske opstillinger og effektfuld belysning kan give en aura af luksus selv i en lille og smal gang. Mødet mellem Vesten
og Østen spiller også en vigtig rolle for Kelly Hoppen
takket være en rejse i Asien, hvor hun stiftede bekendtskab med den asiatiske rene og enkle æstetik.
– Jeg holdt meget af den harmoni og orden, der var
over det hele, og begyndte efterfølgende at udforske
den beroligende side af Østen i mine vestlige design.
En fusion imellem de to blev en naturlig udvikling,
siger Kelly Hoppen.
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“Belysning er

ekstremt vigtigt. Jeg
plejer at se den som
magisk tryllestøv,
men belyser du
forkert, kan det
være en katastrofe.”
K elly Hoppen
indretningsa rk itekt

et touch af Afrika
Hendes designfilosofi har, så længe hun kan huske,
handlet om at skabe tidløs og underspillet elegance.
Blandt andet med den begrundelse, at trends er noget, der forsvinder, imens god stil lever videre.
Det er ikke kun Asien, der blander sig med den vestlige designstil. Kelly Hoppen er født i Sydafrika, og
selvom hendes familie flyttede til England, da hun
var to, er hun vendt tilbage til Cape Town adskillige
gange for at besøge sine bedsteforældre.
– Når jeg ser tilbage, er det nok mine bedsteforældres hjem i Cape Town med et sammensurium af
forskellige møbler og ting, som har haft den helt store
indflydelse på mig, siger hun.
– Der er noget helt specielt over Afrika, og en del
af kontinentets vibrerende liv har smittet af på min
stil og tilført noget både råt og eksotisk, siger Kelly
Hoppen.
Selv har hun indtil nu boet i 16 år på samme adresse
sammen med sin datter. Men det kommer til at ændre sig, når hun er færdig med at indrette sit næste
signaturhjem. I neutrale nuancer, med enkelte farvestænk og en ren og harmonisk stil. n

Et smalt eller lille rum er ingen undskyldning for at springe
over, hvor gærdet er lavest. Netop her er det vigtigt at give
rummet et touch af luksus, så det ikke bliver et kedeligt rum,
du skynder dig igennem. Montér en smal hylde på væggen
til fx et par vaser med friske blomster. Hvide vægge og lofter
skaber en illusion af et større rum, og det samme gør spejle,
som også forstærker lyset. Hold dig til en enkel farve, og læg
et tæppe på trappen. Det er godt for akustikken og behageligt
at gå på.

Vil du opnå en eksklusiv stil a la internationalt hotel, så er symmetri et
godt trick. Som her fx med en lampe
på hver side af sofaen, symmetrisk
opstillede puder og en gruppe af
matchende vaser på bordet. Stuen
har Kelly Hoppen indrettet med
neutrale farver som base, så det er
nemt at ændre på stemningen ved
at skifte sofapuder, tilbehør eller et
billede på væggen.
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“God smag

handler om at føle
sig godt tilpas og
ikke om budget.
Når du finder den
rette formel, kan
det ændre dit liv.”
K elly Hoppen
indretningsa rk itekt

Kelly Hoppen har et særligt forhold til Afrika, hvor
hun er født, og til Asien, som er en væsentlig
inspirationskilde til hendes design og indretning.
Mørkt eller sortmalet træ er et godt tip til at tilføre asiatisk stringens til den lyse nordiske stil.
Grib især idéen til soveværelset, et rum som gerne må være mørkt. Supplér med rejseminder og
en enkelt markørfarve som her brændt orange.
Et af Kelly Hoppens visuelle virkemidler er indbyggede rum og nicher. Brug dem til udstilling af dine
yndlingsting og til dekorativ belysning.
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Enkelhed, kontrastfarver og
indirekte belysning. Det er en af
Kelly Hoppens opskrifter på et
baderum i elegant balance. Lad
gulv, møbler og den nederste
del af væggen være i samme
mørke farve og resten af rummet være lyst. Husk store
spejle og friske blomster.

Kan dit badeværelse
tåle en opgradering?
Få 20 tips til indretning
af badeværelset på
madogbolig.dk/badevaerelse

Kelly Hoppens genveje
til harmonisk hotelstil
Brug neutrale farver. Kelly Hoppens
favoritfarver er hvid, grå, beige og muldvarpegrå, som hun anbefaler at bruge som en harmonisk base til enhver stil. Derefter kan du
tilføje farvestænk, der lyser op, og evt. skeje
ud med kraftige farver i et enkelt rum eller en
afgrænset del af boligen.
gå efter en tidløs elegance. Trends
kommer og går, men dit hjem skal holde i
mange år. Indret derfor i din personlige stil,
og tilpas til trends og de forskellige årstider
ved at ændre tilbehøret, forny sofaen med nye
puder eller hænge ny kunst på væggene.
Indret med lys. Belysning er ekstremt
vigtigt. Brugt rigtigt er den som magisk
tryllestøv, men brugt forkert kan det være
en katastrofe. Giv lyssætningen lidt ekstra
omtanke. Sæt fx små spotlys bag møbler og i
gangarealer, så rummet bliver lyst op der, hvor
det er mørkest.
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Undgå at overdekorere. Det er vigtigt
at have luft og plads. Har du for mange ting,
risikerer du til sidst at få klaustrofobi i dit
eget hjem, og pladsen føles mindre, end den
egentlig er.
ha' fokus på teksturer. Dit hjem
bliver både smukkere og mere behageligt,
hvis der er mange forskellige teksturer, som er
lækre at se på og rare at røre ved. Kombinér
fx fløjl og med transparente tekstiler eller træ
med krom, det giver en en god kontrasteffekt.
Gå på skattejagt. Hvis du ikke har råd
til at hænge kunst på væggene, så vælg sorthvide fotos, og gå på loppemarked og i antikvitetsforretninger, og find små skatte. Her kan du
gøre nogle fantastiske handler, hvis du er rede
til at jagte dem.
lad hylderne tale. Indret hylder med
forskellige temaer, der skaber stemning. Det
kan være vaser, skåle og dekorationer i forskellige størrelser. Hvis der er bøger, skal de
farvemæssigt passe til omgivelserne.

