
Himla by Sköna hem
En ny textil kollektion – designad av Sköna hem i samarbete med Himla

Sveriges största inredningstidning designar för första gången en egen textilkollektion. Detta sker i samarbete med textilföretaget Himla och
innebär svensk premiär för en kollaboration i denna skala mellan ett magasin och en extern partner.

Himlas och Sköna hems gemensamma kollektion är en hyllning till det vackra ”levande” och skrynkliga linnet. Succémagasinets skickliga
inredare har gett Himlas linnetyger mönster i detta spännande samarbete. Resultatet är avslappnat bohemiskt, romantiskt och helt rätt i tiden!

Sköna hem och Himla hälsar dig välkommen till Himlas monter (A05:14) på Formex onsdag den 20 januari kl 11.00 då vi berättar
mer om samarbetet.

Om kollektionen:

”Mönstren med blommor, ränder och melerat är den stora skillnaden mot vårt övriga sortiment”, säger Annica Högström, vd och kreativ chef på
Himla. ”Det är mönster som går fint att kombinera.”

Sköna hems inredare tog sig an uppdraget med utgångspunkten: Vad saknar vi på marknaden?

”Svaren ledde oss till modevärlden som vi nu för in i hemmet”, berättar Marie Wärme, inredare på Sköna hem. ”Klassiska skjortmönster
inspirerade till ränderna, sommarklänningar till blomstermönstret, ett läderflätat skärp till servettringarna…”

Charlotte Pettersson, inredningschef på Sköna hem, förklarar det bohemiska uttrycket som en längtan till något mer genuint som då och då
blommar upp och tar sig olika vändningar. Från William Morris på 1800-talet till Carl Larsson och Bloomsburygruppen vid 1900-talets början,
från 70-talets Annie Hall med avslappnad klädstil på vita duken fram till vår tids hipsters.



”Det är alltså mer en stil än en modenyck”, konstaterar hon.

Kollektionen innehåller textil för det dukade bordet (dukar, löpare, servetter), för vardagsrummet (plädar och kuddar) samt sänglinne till
sovrummet. Priser 119–1 990 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Annica Högström, VD och Kreativ Chef Himla│Telefon: 0708-53 68 98│E-mail: annica@himla.se

Claes Blom, Chefredaktör Sköna hem │Telefon: 08-736 50 95│E-mail: claes.blom@skonahem.com 

Charlotte Pettersson, Inredningschef Sköna hem │Telefon: 08-736 57 73 │E-mail: charlotte.pettersson@skonahem.com

Högupplösta bilder finns på www.ekprbildbank.com


