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Fant form med Finn
Nannestad-designer
Bente Presterud Røvik
har samarbeidet med
Finn Schjøll om en
fargerik kolleksjon. I
helgen hadde de felles
stand på gave- og
interiørmessa.
Caroline Bjerkland
cabj@rb.no

63 97 96 05

■ LILLESTRØM
Den som er glad i ting og tang,
og ikke minst norsk design, kunne boltre seg på helgens gave- og
interiørmesse i Lillestrøm. En
av utstillerne var Bente Presterud Røvik fra Nannestad, skredder, strikker, hekler og nå også
makker med selveste BlomsterFinn.

En drøm å samarbeide
Det var i fjor at Finn Schjøll lanserte sitt nye servise «Flora Norvegica». Siden den tid har han
utviklet en designserie i samarbeid med flere norske produsenter, blant annet Rauma ullvarefabrikk. Og det er her Bente
Presterud Røvik kommer inn i
bildet. For to år siden begynte
Bente å jobbe som selvstendig
designer, og da herr Schjøll oppdaget at man kan strikke det
meste, og gjerne dekorere med
strikk også, fikk hun oppdraget
med å lage oppskriftene. Blant
annet til strikkede puter med tovede detaljer.
– Det har vært en drøm å samarbeide med Bente, mener han.
– Vi blandet det «finnske» med
det «bentske», så kom vi opp
med noe midt imellom.

FRODIG SAMARBEID: Mange var innom Finn Schjølls stand på helgens gave- og interiørmesse. Her ble strikke- og heklekolleksjonen han
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har samarbeidet med Nannestad-designer Bente Presterud Røvik om vist fram.

Rendyrket og fargerik
– Å få jobbe med en kreativ og
frodig mann som Finn, har vært
fantastisk, mener Bente selv
som hadde lærertiden sin hos
designer Tine Solheim. Siden
den tid har hun bred erfaring fra
garnbransjen og har også jobbet
som hobbyjournalist i Allers. De
to siste årene har hun vært selvstendig designer fra atelieret i
Nannestad. Oppskriftene man

DETALJER: Det er slike små detaljer, for eksempel en tovet maur på
et pledd, Finn og Bente har kommet opp med.

KVINNEN BAK: Bente har laget oppskriften til dette heklede pleddet.

finner i garn- og heklebutikker
er det gjerne Bente som har laget.
– Stilen min er ren, men fargerik. Og den er rendyrket. Skal en
ting være tøff, skal den være

med ideen til kolleksjonen,
mens Bente har formgitt og designet. Et utfyllende samarbeid,
ifølge Schjøll.
– En mann har en slags rammeforståelse. Når et hjem skal

hundre prosent tøff, ikke med
innslag av noe søtt, konkluderer
hun.

Innreder innenfra
Det er Schjøll som har kommet

innredes bygger man alt utenfra. Med kvinner er det stikk
motsatt. De kan finne en liten
detalj for så å bygge et helt hjem
ut fra den lille sommerfuglen eller hva det måtte være.
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