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STINE.....
Jeg er Inger Christine Grønn Hoff, for enkelhets skyld Stine til 
daglig.....

Jeg er oppvokst i snekkerboden til pappa´n min. Han er en 
tusenkunstner når det gjelder arbeid med treverk, 
restaurering av antikviteter, gamle maleteknikker og tegning. 
Denne interessen og forkjærligheten for kunst og håndtverk 
har jeg vært så heldig å arve. Dette har resultert i at jeg har 
startet mitt eget firma der jeg spesialiserer meg på å gi gamle 
møbler et nytt ansikt «utenfor» det jeg anser som 
tradisjonelt. Det siste året har jeg derfor brukt til å lage et 
utvalg møbler til min portefølje, som jeg føler representerer 
min stil og utrykk. Jeg ønsker å lage møbler både på bestilling 
og ut av min egen kreativitet som skal være "one of a kind" 
igjennom mine valg av ulike fargekombinasjoner, tekstiler og 
finish. Jeg liker å la mangfoldet i verden bli min arena, og 
henter både tekstiler, antikviteter, accesoirer samt inspirasjon 
derifra. Jeg er utdannet interiør- designer, noe jeg føler har 
gitt meg den nødvendige ballasten i forhold til materialer og 
komposisjon. Å tilbringe tid i pappas snekkerbod har vært 
uvurderlig for meg opp igjennom oppveksten. Der lærte jeg 
mye om eksperimentering og blanding av ulike farger for å få 
spesielle nyanser og teksturer på ulike treverk.   

I dagens forbrukersamfunn der bruk-og-kast mentaliteten står 
sterkt, føler jeg det er viktig å ta vare på gamle håndtverks 
tradisjoner. Jeg prøver så langt det lar seg gjøre å være 
miljøbevisst, også i valg av materialbruk til mine møbler.  
Ambisjonen min er å produsere mine egne stoffer til møblene 
mine, kombinere de med ting jeg henter fra den store 
verdenen, for så å kle utvalget mitt med gamle møbler i en ny, 
spennende drakt.

Ved siden av å presentere og selge møblene mine på egen 
nettside, har jeg et samarbeid med den innovative interiør og 
design butikken Helt Konge i Oslo som vil være eksklusiv 
forhandlere av utvalgte stoler fra Design By Stine i Oslo. 

Helt Konge Design:                                            
Ekebergveien 228b, 1162 Oslo                                    
http://www.heltkongedesign.no

www.designbystine.com

Grafisk design av logo: Roger Norheim 
www.collections.no

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heltkongedesign.no%2F&h=UAQHYyuYu
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heltkongedesign.no%2F&h=UAQHYyuYu
http://www.designbystine.com
http://www.designbystine.com
http://www.collections.no
http://www.collections.no


DESIGN BY STINE 2

REBORN AS THE 
CRAZY HORSE

En gammel traver rir 
igjen....

Crazy Horse er til salgs 
hos Helt Konge på 
Nordstrand.
Helt Konge er eksklusiv 
forhandler i Oslo av 
utvalgte stoler fra Design 
By Stine. 

Helt Konge Design:                                            
Ekebergveien 228b, 
1162 Oslo                                    
http://
www.heltkongedesign.no

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heltkongedesign.no%2F&h=UAQHYyuYu
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heltkongedesign.no%2F&h=UAQHYyuYu
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heltkongedesign.no%2F&h=UAQHYyuYu
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heltkongedesign.no%2F&h=UAQHYyuYu
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CRAZY HORSE
 REdesigned by Stine Hoff
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REBORN AS 
ROSA PÅ BALL

Etter en facelift er den 
gamle damen atter engang 
klar for ball.....
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ROSA PÅ BALL
 REdesigned by Stine Hoff
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REBORN AS 
DILLA PÅ 
LILLA

Diamants lasts 
forever....
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DILLA PÅ LILLA
REdesigned by Stine Hoff 
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REBORN AS 
CROCOCCO

Denne stolen 
redesignet jeg for 
en kunde i 2011, og 
den lever nå det 
gode liv på Frogner 
i Oslo...
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CROCOCCO
REdesigned by Stine Hoff
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Stolen Bjarne....

Inspirasjonen til «Bjarne» startet hos nettopp Bjarne. Bjarne er en papegøye 
som bor hos min tante Mayken og Jens. Nå hadde jeg to gode 
inspirasjonskilder; temaet grønt og papegøyen Bjarne.  Første ledd i 
prossessen var trykking av tekstil. Stolen jeg presenterer i denne 
konkurransen er det første møbelet jeg har laget, der jeg har brukt eget- 
designet trykk til tekstilet som stolen er trukket med. Jeg opprettet en 
kontakt når jeg var på messen Formex i Sverige. Denne kontakten trykker 
på miljøvennlige møbelstoffer i god kvalitet.  Jeg brukte mye tid på 
korrektur av trykk, slik at dimensjonenene på trykket skulle bli riktige og 
harmonere med stolens størrelse og form.  Da tekstilene endelig var klare 
og stod til mine forventninger, var det klart for reparering, pussing, maling 
og dekor av den gamle stolen. Fargen på stolen har jeg hentet fra de grønne 
fjærene på toppen av hodet til Bjarne. Disse fargene går også igjen ytterst 
på fjærene i setet. Malingen jeg bruker inneholder pulverisert aluminium, 
noe jeg synes gir stolen en flott glød og struktur. 

Jeg har også bearbeidet fargen ved å blande malingen med en annen 
fargenyanse, slik at jeg fikk den fargen jeg ønsket.  Jeg har gitt Bjarne 
«vinger» i form av turkise fjær jeg har dekorert armlenene med. Jeg har 
brukt svarte og hvite små fasan- fjær som kantbånd rundt stolens rygg. 
Fjærene jeg har brukt på stolen er kategorisert som "cruelty-free" og er av 
god kvalitet. Som dekor på alle stolens utskjæringer har jeg satt inn ekte 
swarovski- elements i samme grønnfarge som stolen, og gitt Bjarne glimt i 
øyet i form av en sort swarovski krystall. Det som gjenstod nå var å velge 
ut omgivelsene og tilbehøret til stylingen av Bjarne. 

REBORN AS 
BJARNE...

Med denne stolen 
og stylingen deltok 
jeg i konkurransen 
om å bli årets 
interiørtalent 2012, 
der jeg vant 
finaleplass. Her er 
historien om  
Bjarne og veien 
mot finalen.

Styling og design av Inger 

Christine Grønn Hoff

Foto av Maria Mangen
Grafisk design av logo, Roger 

Norheim, Collections
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Det første som slo meg var at Bjarne hører hjemme i et subtropisk klima, og 
jeg ønsket å gjenskape et slikt miljø i min styling. Da det fortsatt var vinter i 
Norge og relativt kaldt og grått og få grønne omgivelser i Oslo og omegn, var 
det ikke mange steder som var i nærheten av å ligne regnskog eller andre 
typer subtropiske landskap. Men etter litt research, valgte jeg å ta turen ned til 
botanisk hage i Oslo, for en befaring i veksthusene.  Etter å ha sett miljøene i 
Palmehuset og Victoria- hagen, hadde jeg en klar plan for bildene, og var full av 
inspirasjon og klar til å gå videre med prosjektet. Naturhistorisk museum og 
Zoologisk museum ligger i sammenheng med botanisk hage, og det var her jeg 
fikk inspirasjonen til den andre rekvisitten jeg har laget til min styling, som er 
en miniatyr- replika av en dinosaurus som også har fått glimt i øyet ved hjelp 
av grønne swarovski krystaller, og en kaktus plantet på ryggen.

Fotografering....

Det var av største betydning for meg å få hjelp til fotografering. En som kunne 
hjelpe meg å bringe frem den stemmningen og det uttrykket som jeg ønsket å 
oppnå. Helt avgjørende var det å gjenskape de riktige fargene, og å få frem det 
riktige lyset og kontrastene i bildene.  Jeg er så heldig å ha den fotografen i 
nær familie, som jeg visste kom til å klare å oppnå det jeg så for meg, min 
kusine og gode venn Maria Mangen, som med glede sa ja til å hjelpe meg. Da 
gjenstod det bare å få tillatelse til å fotografere i botanisk hage, noe jeg klarte 
å få til. På et stramt budsjett og høy timespris i botanisk hage, måtte vi klare 
oss med en time på fotoshooten i tre forskjellige rom i de to veksthusene. 
Noe som var en utfordring. 

Det endelige resultatet....

Etter en hektisk time med fotografering og over 400 bilder på minnekortet, 
var det tid for siste «finish», velge ut hvilke bilder jeg jeg ville bruke og 
redigering av disse. Kusine Maria hadde gjort en flott jobb med fotograferingen 
så det var mange gode bilder å ta av. Når jeg endelig hadde klart å plukke ut 
mine tre favoritter, med god hjelp av engasjerte familiemedlemmer, kunne 
Maria sette i gang med redigering. Selv om det var midt i påskeferie og Maria 
var nybakt mor, brukte hun masse tid og kjærlighet på mitt prosjekt. Resultatet 
av bildene hadde ikke blitt det samme uten min kjære kusine. Til mitt bidrag 
har jeg valgt å plukke ut tre forskjellige bilder i tre ulike miljøer. På to av 
bildene har jeg valgt å kun bruke stolen og la naturen i seg selv være 
tilbehøret. I det tredje bildet som skal gi en følelse av en ørkenoase i 
solnedgang, har jeg valgt å dekorere med min «kaktus-bærende» dinosaurus.
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BJARNE HOS 
HELT KONGE

Helt Konge, er en 
interiør / 
designbutikk som er 
lokalisert på 
Sæterkrysset, 
Nordstrand i Oslo. 
Hos Helt Konge 
finner du innovative 
designprodukter fra 
hele verden. 

Bjarne kan kjøpes 
hos Helt Konge, som 
er eksklusiv 
forhandler i Oslo av 
utvalgte stoler fra 
Design By Stine.
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KIMONO OBI

Jeg har i flere år samlet på antikke 
Japanske kimono obi i silke 
brokade.Kimono er et japansk 
tradisjonelt plagg som bæres av 
menn, kvinner og barn. Ordet 
"kimono", betyr  bokstavelig talt "ting 
å bære". I dag bæres oftest 
kimonoen av kvinner, ved spesielle 
anledninger. Kimonoen er laget med 
eksepsjonelle ferdigheter fra fine 
materialer og har alltid vært ansett 
som store kunstverk. En  kimono er 
laget med symbolikk og subtile 
sosiale budskap, noe som 
gjenspeiler kvinnens alder, 
ekteskapelig status, og nivået av 
formalitet for anledningen. Kimono 
og obi er tradisjonelt laget av 
silke, silke brokade og silke 
crêpes. Tradisjonelt er kimonoer 
sydd for hånd, selv maskin-laget 
kimonoer krever betydelige hånd-
søm. Mønstrene i en kimono kan 
avgjøre i hvilken sesong den skal 
brukes. For eksempel, et mønster 
med sommerfugler eller kirsebær 
blomster vill bæres om våren. 
Rennende design er vanlig i løpet 
av sommeren. Et populært høst 
motiv er russet blad av Japansk 
lønn. Om vinteren, kan et design 
inkludere bambus , furutrær og 
plomme blomster.  
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Etter å ha presentert denne samlingen av antikke silke kimonoer for 
Pernille Jacobsen (innehaver av Helt Konge Design) Ble vi sammen enige 
om å lage en putekolleksjon i fellesskap. Dette resulterte i en kolleksjon 
på 21 puter, med tre ulike puter i hver serie; en rund pute 50x50 
trukket i fløyel, metallisk lin og blank viskose. En kvadratisk pute 50x50 
i de samme tekstilene og en rektangulær pute 30x50 med bakstykke i 
fløyel og kantbånd i blank viscose og fronten med den antikke kimono 
silkebrokaden.  Alle putene har jeg selv sydd.
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PEACE, LOVE 
AND ROCK & 
ROLL

resirkulerte 
glassvaser får et nytt 
liv av 
Design By Stine og 
Helt konge. 
Utgangspunktet vårt 
her var en eske med 
resirkulert glass som 
vi ønsket å «rocke 
opp» litt. Etter å ha 
kledd de i blad gull 
og slagmetall, fikk de 
hver sin identitet 
iform av fjær, nagler, 
swarovski dødnings 
hoder og peace tegn. 
De kan brukes som 
telysholdere eller 
vaser.
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