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Helen Rønningsbak-
ken (32) har designet
og sydd siden hun var
14 år. Nå åpner hun
verkstedutsalg hjemme
i Løkendalen på Ruds-
høgda. Der tilbys både
egendesignede klær,
klær etter bestilling og
kjente designerklær.

Jartrud Høstmælingen

Rønningsbakken har jobbet fri-
lans med design og søm av klær
og kostyme siden 1995. Hun har
samarbeidet med en rekke tea-

tre, skoleverk og kulturinstitu-
sjoner i Hedmark, Oslo og Øst-
fold. Samtidig har hun hele
tiden jobbet med design og mål-
søm for privatkunder.

- De siste årene har gruppen
med private kunder økt, og der-
for utvider jeg nå virksomheten
ved å  ha eget verkstedutsalg i
Løkendalsvegen, sier Rønnings-
bakken.

«Lysthuset»
Verkstedet har fått navnet «Lyst-
huset», og på hjemmesiden
www.lysthuset-helen.no kan
man lese mer om hva Rønnings-
bakken kan tilby.

– Virksomheten innebærer at
jeg kan sitte i verkstedet med
søm og design, samtidig som
det er åpent for kunder. Jeg

arbeider også med billedkunst i
akryl og blandingsteknikk, der-
med vil verkstedutsalget også
være et atelier, forteller Røn-
ningsbakk. Siden 1997 har hun
holdt åtte billedutstillinger, både
fellesutstillinger og separate.

Helen Rønningsbakken har en
egen kolleksjon av klær til barn,
som hun er i ferd med å supp-
lere med en damekolleksjon.  

Eksklusive
– Klærne er eksklusive ved at de
er produsert av meg fra a til å,
og det finnes ikke to like plagg,
sier hun.

«Lysthuset» kan også tilby
klær fra godt etablerte norske
designere, som er blant de frem-
ste innen norsk design. 

– «Mette Møller» og «Rett og

Slett» bruker i hovedsak natur-
stoffer av høy kvalitet, og desig-
net har en tidløshet over seg,
sier Rønningsbakken. Hun er
opptatt av at det hun tilbyr kan
vare en stund med tanke på stil
og kvalitet.

I tillegg kan «Lysthuset» også
tilby smykker av en fransk
designer, Fifi La Feraille, som
har gjenbruk som en del av sin
filosofi. Lommebøker, sminkep-
unger og vesker i åleskinn fra
danske Becksøndergaard er
også i sortimentet, i tillegg til
annet tilbehør som blant annet-
lekre, florlette håndstrikkede
mohairskjerf.

Hyggelig handel
– Fra første september blir jeg å
treffe til faste tider i verkstedet.

Jeg er også åpen for å ta i mot
besøk utenom åpningstiden, for
eksempel om noen  vil arran-
gere venninnekvelder her, sier
Rønningsbakken. Hun ønsker
det skal oppleves som en rolig
handel hvor man kan sitte ned
med en kopp kaffe mens man
får presentert vareutvalget.

– Selv om utsalget åpner før
selve «Lysthuset» er ferdig byg-
get, håper jeg kundene i
mellomtiden bærer over med litt
mer provisoriske løsninger med
hensyn til presentasjon og est-
etikk, sier Helen Rønningsbak-
ken.

Åpner verkstedutsalg 

Helen Rønningsbakken åpner verkstedutsalget «Lysthuset» første september, og kan tilby design på høyt nivå innen både klær og tilbehør.
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lg innen søm og design

Rønningsbakken har en allsidig
kreativ åre, og designer og
lager også sitt eget brosjyrema-
teriell.

Rønningsbakken lager bare en modell av hvert av plaggene hun
designer, slik at kunden tilbys et eksklusivt plagg.

– Her har jeg brukt en kombinasjon av fleece og biter av en gam-
mel strikkegenser, sier Helen Rønningsbakken

Helen Rønningsbakken designer og syr barne- og dameklær. Hun
lager klær som matcher, og liker å tilføre ekstra detaljer, som appli-
kasjon.

Skjerf, lommebøker, sminkep-
unger og smykker er noe av
utvalget hos «Lysthuset».

Helen Rønningsbakken er i full
gang med å lage draktene som
skal presenteres under draktpa-
raden av de seks søsknene på
Tokstad gård, i forbindelse med
feiringen av 650-års jubileet
neste sommer.

Laget skisser
– Jeg har laget skissene til hver
av de draktene som best repre-
senterer hvert århundre. Jeg har
funnet fram til modellene ved å
kikke på gamle fotografier,
malerier og det som er presen-
tert på Norsk Folkemuseum,
sier Rønningsbakken. 

Rønningsbakken er ikke
ukjent med denne type oppga-
ver. Hun forteller at hun de siste
tre årene blant annet har jobbet
med å bygge opp en større kos-
tymepark for de 100 aktørene i
Maridalsspillet i Oslo. Disse
kostymene er fra 1200-tallet.

Ull og lin
– Draktene til Tokstads jubi-
leum er i ull og lin, og det er
herredrakten som byr på størst
utfordringer, men det går bra,
jeg har hatt mange tilsvarende
oppdrag før, sier Rønningsbak-
ken.

Draktene er laget slik at de
står til hverandre, samtidig som
hun har tatt hensyn til hvordan
snitt og farger har endret seg

gjennom århundrene. - For
eksempel brukte de både mange
og sterke farger under tidlig
middelalder, for så å bli dusere

og mørkere, før de igjen brukte
mer farger opp mot 1800-tallet,
forteller Rønningsbakken.

Syr drakter til Tokstads  jubileum

Slik blir fargene i en av draktene Rønningsbakken skal sy til draktkavalkaden gjennom 650 år under
jubileet på Tokstad gård i månedsskiftet juni/juli neste år.

Helen Rønningsbakken har laget skissene til draktene hun skal lage
til Tokstad gårds 650-års jubileum neste sommer.


