
Handmade pat terns FrOm sweden



Naturen är min största inspirationskälla och jag tycker om tanken att det vackra finns 
i det lilla. Med kameran på axeln går jag ut precis utanför dörren och fångar, för mig, helt 
fascinerande saker! Det kan vara fjällen på en kotte som är ordnade i intressanta rader 
eller nyutslagna blåsippor. Det är ju så fantastiskt vackert!

I formgivningen av mina mönster vill jag försöka gestalta den känslan som jag själv fick 
när jag tog den där bilden med kameran.

Min förhoppning är att kunna fortsätta tillverka kvalitativa produkter på ett miljövän-
ligt sätt. Jag anlitar därför valda företag här i Sverige som använder sig av tekniker och 
material som är de miljöbästa och mest kvalitativa alternativen på marknaden. Även 
sömnaden görs här i Sverige för att ytterligare minimera onödiga frakter.

Hoppas att du tycker om det du ser!

Styling: Monica Stengraff
Fotografi: Monica Stengraff, Cecilia Möller
Formgivning: Erica Hallin



I min kollektion ”Vitality” har jag utgått från en av mina största inspirationskällor, vatten. Vatten fascinerar mig.  
Rörelsen, den explosiva kraften, det ständiga letandet efter nya vägar, det stilla flödet.  Det finns en energisk 
framåtanda och mod men också stillhet och harmoni. Beroende på hur vattnet rör sig så ändras uttrycket.  Formen 
kan vara organisk, spretig, oregelbunden men ofta finns också en upprepning, en linjering i vattnet som styr upp 
ordningen.  Jag tycker om kontrasterna i det.  Det är som något slags livskraft blandat med gränssättning. Det 
skapas en balans.

KUdde 50X50 

Kuddfodral 48x48 cm som passar innerkudde 50x50 cm.  Mönstret är tryckt på en något kraftigare linnekvalitet med slät och 
fin struktur. 100 % lin (vikt 245 gr/m2). Mönstertryck på framsida och helvit baksida. Maskintvätt 30 grader.

VItaLItY

Growing blue | sF1008

Growing blue | sF1001

Growing green | sF1009

Growing green | sF1002

Growing red | sF1010

Growing red | sF1003

Growing black | sF1011

Growing black | sF1004

KUdde/GOLVKUdde 70X70

Kuddfodral 67x67 cm, passar innerkudde 70x70 cm. Framsida av något kraftigare, mjuk och skimrande sammet (100 % 
polyester, vikt 360 gr/m2). Baksida av tålig, smutsavvisande 100 % ull (vikt 530 gr/m2). Mönstertryck på framsida och 
enfärgad baksida.Kemtvätt.



Growing black | sF410  

Growing blue | sF106  Growing green | sF101  Growing black | sF102  

Growing blue | sF407 Growing green | sF408 

Growing green | sF402

Growing black | sF409 

Growing black | sF403 

BrICKOr

Brickor med mönstret “Growing” från kollektionen ”Vitality”. Svensktillverkade brickor av formpressad björk.  Går att 
diska i maskin. 

Bricka diameter 65cm. 

Bricka diameter 49cm. 

Bricka 27x20 cm. 

Growing blue | sF401 

Bricka diameter 38cm. 



VYKOrt

Vykort med motiv från den textila kollektionen “Vitality”. Tryckta på tjockt, halvblankt papper. Mått 14,8 x 14,8 cm.  Säljs 
som 10-pack.

Growing green

sF1307

Growing blue

sF1301

Balanced, cut out, blue

sF1306

Balanced green

sF1311

Growing, cut out, blue

sF1303

Balanced, cut out, green

sF1308

Flow blue

sF1302

Growing, cut out, green

sF1312

Sparkling blue

sF1304

Sparkling green

sF1309

Balanced blue

sF1305

Flow green

sF1310





I min kollektion ”Down to Earth” har jag inspirerats av lugnet som jag upplever när jag är i skogen.  Som liten 
byggde jag ofta kojor i skogen. Jag kan fortfarande höra det där susande ljudet som hördes när havsvindarna 
svepte upp och in mellan tallstammarna där jag bodde då. 

Jag förundras av hur sten, jord och trä kan ha en sådan lugnande inverkan.  De är som något slags jordnära bas till 
allt det där andra som växer och sprakar ut i alla möjliga riktningar och färger. Jag upplever en tyngd i de mater-
ialen. Jag tycker de både lugnar ner men också hjälper till att förstärka den energin som finns runtomkring.

KUdde 50X50 

Kuddfodral 48x48 cm som passar innerkudde 50x50 cm.  Mönstret är tryckt på halvlin med slät och fin struktur. 50% lin, 
50% bomull (vikt 170 gr/m2).  Mönstertryck på båda sidor. Maskintvätt 40 grader.

dOwn tO eartH

Forest dark brown | sF1006 Stones and Branches dark brown | sF1007Stones dark brown | sF1005 



VYKOrt

 Vykort med motiv från den textila kollektionen “Down to Earth”.  Vykorten är tryckta på tjockt, halvblankt papper.  Mått 14,8 x 
14,8 cm.  Säljs som 10-pack.

GrYtUnderLÄGG & sKÄrBrÄdOr/OstBrICKOr

Grytunderlägg och skärbrädor/ostbrickor från kollektionen ”Down to Earth”.  Svensktillverkade av MDF.  Ej maskindisk. 

Forest dirt

sF1313

Stones and Branches dirt

sF1315

Stones dirt

sF1316

Forest rust

sF1318

Stones rust

sF1314

Stones and Branches rust

sF1317 

BrICKOr

Brickor från kollektionen ”Down to Earth”. Svensktillverkade brickor av formpressad björk.  Går att diska i maskin. 

rund bricka diameter 38cm. 

skärbräda/ostbricka 34x20 cm. 

Forest  dark brown | sF405 Stones and Branches dark brown | sF406 Stones dark brown |  sF404

Frukostbricka 27x20cm. 

Forest  dark brown | sF104 

Forest  dark brown | sF504 

Stones and Branches dark brown | sF105 

Stones and Branches dark brown | sF505 

Stones dark brown |  sF103 

Stones dark brown |  sF503 

Grytunderlägg diameter 23,5cm. 

Stones and Branches  dark brown | sF502 Stones dark brown |  sF501 
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