
Tillfällig designkollektion 2013/2014
I samarbete med Nordiska museet

AVBILDA



Den 4 oktober öppnar ”Ränder, 
rytm, riktning”, en utställning på 
längden och tvären på Nordiska 
museet. Utställningen handlar om 
ränders betydelse historiskt och  
i nutid, inom konst, arkitektur, 
mode och inte minst inom textil 
och inredning! Med kollektionen 
AVBILDA, som kommer att säljas  
i både museets butik och på alla 
IKEA varuhus under ett år, knyter 
IKEA och Nordiska museet ett 
långrandigt vänskapsband!

Synnöve Mork och Tom Hedqvist, 
båda ivriga förespråkare av ränder, 
står bakom designen av den nya 
kollektionen AVBILDA. Förutom 
nya metervaror, kuddar, brickor, 
servetter och muggar ingår även 
populära ränder ur IKEA arkivet. 
1986 lanserades RANDIG BANAN, 
design Inez Svensson, som snabbt 
blev en succé och är en riktig 
IKEA klassiker.

”På IKEA har randen alltid varit en 
självklar bärare av både tradition 
och modern skandinavisk design” 

Christina Larsson, sortiments-
strateg på textil IKEA of Sweden

AVBILDA Metervara, design Tom Hedqvist
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”Som Inez assistent var jag 
med om att måla upp  
färgställningar till STRIX o 
STRAX. Inez var inne på ett 
tema med ränder som skulle 
vara ”så skenbart enkla att 
de inte gick att motstå”. 
RANDIG BANAN, som först 
kallades ”Schyssta bananer”, 
kom till med Andy Warhols 
poppiga skivomslag till  
Velvet Underground som 
inspiration. Att hon la  
bananerna på ränder var 
typiskt för hennes förhållande 
till ränder och allt kul man 
kunde göra med dem”.

Tom Hedqvist

AVBILDA Metervara(RANDIG BANAN) och AVBILDA Metervara 
(STRIX O STRAX), design Inez Svensson 

1972 prydde STRIX o STRAX ränderna, 
design Inez Svensson, det tidstypiska 
omslaget på IKEA Katalogen!
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”Ränderna som jag gjort  
till IKEA i denna kollektion 
bygger framförallt på en 
multirand. Alla färger, ett 
spektra, en rand att leka  
med och bli glad av. Du kan  
ha den till allt.”

Synnöve Mork, Designer

”Matematik var inte mitt 
bästa ämne i skolan men att 
göra ränder kan faktiskt 
liknas vid det. Det bygger på 
proportioner och balans, 
rytm och dramatik. Det är 
som att stampa takten till ett 
bra musikstycke, i snabbt 
tempo eller i långsamt mak.”

Synnöve Mork, Designer

AVBILDA Kuddfodral, design Synnöve Mork Synnöve Mork
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”Jag tyckte det var dags för 
en positiv diagonalrand  
igen med riktning framåt 
uppåt. Diagonala ränder  
kan sätta fart på en interiör 
och även vidga uttrycket av 
en liten yta.”

”Den här enkla randen blir 
både smal och bred genom 
färgernas placering över hela 
tygets bredd. En uppdaterad 
klassiker som är lätt att 
kombinera med andra  
häftigare uttryck.”

Tom Hedqvist, Designer 

Tom Hedqvist AVBILDA Metervara, design Tom Hedqvist
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AVBILDA Bricka, design Synnöve Mork
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AVBILDA Bricka 29:– 
28x20 cm. 
Röd och vit.

AVBILDA Bricka 29:– 
28x20 cm. 
Blandade färger. 

AVBILDA Bricka 49:– 
33x33 cm. 
Röd och vit. 

AVBILDA Bricka 49:– 
33x33 cm. 
Svart och vit. 

AVBILDA Bricka 49:– 
33x33 cm. 
Gul och vit. 

AVBILDA Kuddfodral 49:– 
50x50 cm. 
Svart och vit. 

AVBILDA Kuddfodral 49:– 
50x50 cm. 
Gul och vit. 

AVBILDA Kuddfodral 49:– 
50x50 cm. 
Rosa och vit. 

AVBILDA Mugg 19:– 
Ljusblå och vit. 

AVBILDA Mugg 19:– 
Rosa och vit. 

AVBILDA Mugg 19:– 
Svart och vit. 

AVBILDA Metervara 69:–/m 
Bredd 150 cm. 
Orange och vit.

AVBILDA Metervara 69:–/m 
Bredd 150 cm. 
Orange och vit.

AVBILDA Servetter 15:–/30 st
33x33 cm. 
Blå och vit.

AVBILDA Servetter 15:–/30 st
33x33 cm. 
Rosa och vit.

AVBILDA Servetter 15:–/30 st
33x33 cm. 
Blandade färger.

AVBILDA Metervara 69:–/m 
Bredd 150 cm. 
Blandade färger.

AVBILDA Metervara 69:–/m 
Bredd 150cm. 
Blandade färger.

AVBILDA Metervara 69:–/m 
Bredd 150 cm. 
Blandade färger.

AVBILDA Metervara 69:–/m 
Bredd 150 cm. 
Blandade färger.

AVBILDA Metervara 69:–/m 
Bredd 150 cm. 
Blandade färger.
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AVBILDA finns från november månad 2013 t.o.m augusti 2014. Vid frågor och  
beställning av högupplösta bilder, kontakta IKEA Press på: press.sto@ikea.com

AVBILDA Metervara, design Synnöve Mork
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