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Årets jordnära fåglar 

Oiva Toikkas fåglar för 2016 har fjädrar i jordiga färger och årets fågel, 
Harvest Puffball, är inspirerad av höstlika sädesfält. Anna och Mari är helt 
nya sorters fåglar i denna älskade kollektion. 

 

 
 
Harvest Puffball, 2016 års fågel, är den två-
färgade storasystern till Oiva Toikkas lilla 
och mycket omtyckta serie enfärgade fåglar, 
puffball-kollektionen.  

Harvest Puffballs fjädrar lyser i ljusbrunt och 
silver.  Färgerna är inspirerade av den finska 
sensommaren och dess böljande sädesfält. 
Fågelns basfärg är opal som täckts av en 
genomlysande brun nyans. Fågelns transpa-
ranta huvud omges av en blank halskrage och 
näbb. Fågeln finns i begränsad produktion 
under 2016. 

Som vanligt följer årsägget och årskuben 
samma färgschema som fågeln. En detalj i 
ägget är en rytmisk bubbla som bildar ett 
beslöjat mönster mellan äggets olika lager. 
Samma glasteknik syns också i årskuben, 
samtidigt som de blanka färgerna skapar en 
koppling mellan fågeln och ägget. Som tidi-
gare produceras en begränsad upplaga på 

2000 numrerade kuber tillsammans med 750 
numrerade ägg. 

Under 2016 kommer två nya hönor ansluta sig 
till Birds by Toikka. De heter Anna och Mari. 
Anna, mamman, skyddar sin kyckling, Mari, 
under sina fjädrar. Fåglarna är kupolformade 
och den större skyddar kycklingen. Toikkas 
kärlek till språket tar sig också uttryck i de 
nya fåglarna vilket han beskriver med en 
ordlek: separerade är de Anna och Mari, men 
tillsammans är de Annamari.  

De kupolformade, ihåliga kropparna är en ny 
tolkning av Toikkas fåglar. Fåglarna kan ge 
skydd åt ungarna eller skydda andra värde-
fulla skatter som inte bör röras. Den transpa-
ranta färgen hos fåglarna är noga utvalda. Den 
mjuka gula färgen hos Mari ger en gnutta färg 
när kycklingen kärleksfullt skyddas av Anna 
med sin kopparbruna nyans. Anna och Mari är 
en del av den permanenta kollektionen av 
Birds by Toikka. 

Birds by Toikka finns i butik från januari 
2016. 

För ytterligare information: 
Helena Petterson, PR-manager  
e-post: helena.pettersson@fiskars.com 
 
iittala.com 
 
Produktlån:  
Trendgruppen PR 
 showroom@trendgruppen.se  
 
Högupplösta bilder kan laddas ner från:  
materialbank.iittala.com   
Användarnamn: tempuser   
Lösenord: Piilopaikka 
 
 
För högupplösta bilder klicka här
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Produktinformation 

 

     
     
Årsfågel 2016 
Harvest Puffball, rek. pris 4 099 kr 
 

 Årsägg 2016, rek. pris 3 599 kr 
 

 Årskub 2016, rek. pris 6 599 kr 
 

     

     
     
Anna, rek. pris 4 999 kr 
 

 Mari, rek. pris 2 499 kr   
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