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Finlaysonin kuosit tuovat syksyn sadon ja metsäretken 
tunnelman kattauksiin  
 

Syksyn tullen innostutaan uusista resepteistä, kokkaillaan herkkuja syksyisen 
luonnon antimista ja kutsutaan ystävät kylään. Pöydän äärellä viihdytään pitkään, ja 
kattauksen visuaalisuuteen panostetaan. Inspiraatiota syksyn trendikkäimpään 
kattaukseen saa Finlaysonin syksyn keittiö- ja kattaustekstiileistä, jotka vievät 
metsäretken maisemiin ja tunnelmiin.  
 

Syksyn sato nähdään tänä vuonna myös 
kattauksissa. Finlaysonin syksyn 
kattauskuosit inspiroivat panostamaan 
näyttäviin kattauksiin ja luomaan 
metsäretken tunnelmaa myös sisätiloihin. 
Poimi somisteet syksyn kattauksiin 
luonnosta: mustikanvarpuja, marjoja, 
havuja.  
 
Pöytäliinakuosista inspiraatiota 
somistuksiin ja tarjoiluun 
 
Helposti väriä ja tunnelmaa kattaukseen 
tuo pöytäliina. Pöytäliinan kuosista saa 
myös vinkkejä somistuksiin.  

 
Tämän syksyn ehdoton pöytäliinavalinta on runsas ja leikkisä Martta. Sami Vullin suunnittelemassa 
uutuuskuosissa nähdään syksyn ihanimmat marjaherkut ja trendivärit: petrooli, pomelo, purppura 
ja luumu. Martta-pöytäliinan avulla metsän marja-aarteista pääsee nauttimaan vaikka läpi talven. 
Pöytäliinan vaihtoehtona ovat somat Martta-poikkiliinat, jotka sopivat esimerkiksi valkoisen 
pöytäliinan päälle tuomaan väriä. Martta-patalaput täydentävät kattausta hauskasti esimerkiksi 
pannunalusena.  
 
Metsän eläimet tuovat leikkisyyttä kattauksiin 
 
Otso-keittiöpyyhesetissä lempeät karhut seikkailevat 
maha pullollaan marjoja. Yksi näistä ahmateista näyttää 
sinistä kieltään – ehdinpäs ensin apajille! Puuvilla-
pellavaiset Otso-keittiöpyyhkeet ovat ehdottomia leipurin 
apulaisia keittiössä, mutta piristävät myös osana 
kattausta. Otso-puuvillakankaasta voi ommella pöytäliinan 
tai keittiön verhot omien mittojen mukaan. Syksyn 
herkullisin marjapiirakkaresepti löytyy ihanasta Otso-
keittiöpyyhkeestä (resepti löytyy tiedotteen lopusta)! 

 
 
Metsäretkellä voi 
kohdata myös muita 
veikeitä asukkaita. Kuinka monta pesukarhua voi nähdä yhdellä 
vilkaisulla? Sami Vullin suunnittelema Pesue-kuosi on pullollaan 
näitä sympaattisia eläinhahmoja. Pesue-tekstiilit tuovat 
veikeyttä keittiöön ja kattauksiin. 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/martta-p%C3%B6yt%C3%A4liina/80415-4676-01-06/
http://www.finlayson.fi/tuote/martta-poikkiliina/80427-4676-01-10/
http://www.finlayson.fi/tuote/martta-patalaput/80017-4676-01-10/
http://www.finlayson.fi/tuote/otso-keitti%C3%B6pyyhesetti/80072-4683-01-10/
http://www.finlayson.fi/tuote/pesue-patalaput/80017-4682-01-10/
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Uudet luonnonläheiset värit Coronna-tekstiileissä 
 
Klassisen tyylin sisustaja ilahtuu nyt Coronna-tekstiilien 
saamista uusista luonnon inspiroimista väreistä. Pomelon- 
ja hiekanväriset uutuudet piristävät keittiön ilmettä ja tuovat 
kattauksiin klassista tyylikkyyttä ja graafisuutta.  
 
Trendikäs syyskattaus onnistuu näillä Finlaysonin 
uutuuksilla: 
 
Martta-keittiötekstiilit 

- pöytäliina, 145x250 cm 

- poikkiliina, 40x150 cm 

- kokoessu, 70x85 cm 

- patalappusetti 

- patakinnas 

Otso-keittiötekstiilit 
- keittiöpyyhesetti, sis. 2 kpl pyyhkeitä (toisessa 

mustikkapiirakan resepti) 

- metrikangas 

Pesue-keittiötekstiilit 
- patalappusetti 

- patakinnas 

- kokoessu, 70x85 cm 

Coronna-keittiötekstiilit 
- patalappusetti 

- patakinnas 

- kokoessu, 70x85 cm 

- keittiöpyyhesetti, sis. 2 kpl pyyhkeitä 

- tabletti, 46x35 cm 

- metrikangas 

 
Finlaysonin trendikkäät keittiö- ja kattaustekstiilit ovat saatavilla Finlaysonin verkkokaupasta, 
Finlayson-myymälöistä sekä valikoidusti jälleenmyyjien valikoimista kautta maan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4641-01-06/Koivu-pussilakanasetti
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Kardemummainen rahka-mustikkapiiras (ohje 
Finlaysonin Otso-keittiöpyyhkeestä) 
 
Pohja: 
100 g sulatettua rasvaa 
½ dl sokeria 
1 muna 
2, 5 dl vehnäjauhoja 
1 tl leivinjauhetta 
1 tl kardemummaa 
 
 
Täyte: 
4 dl mustikoita 
½ dl maitoa 
2 dl rahkaa 
noin ½ desiä sokeria 
1 muna 
1 dl vaniljasokeria 
 
Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi taikinaksi. Taputtele taikina voidellun piirakkavuoan pohjalle ja 
reunoille. Levitä mustikat piirakkapohjan päälle. Sekoita täyte tasaiseksi massaksi ja kaada se 
mustikoiden päälle. Paista piirakka 200 asteessa noin 30 minuuttia. Kutsu ystävät koolle ja 
nauttikaa syksyn sadon antimista ja tunnelmasta! 
 
 
Lisätiedot:  
 

Susanna Riipinen, markkinointipäällikkö, Finlayson Oy  
p. 020 7213 581 tai sähköposti susanna.riipinen@finlayson.fi   
 
www.finlayson.fi 
 
 
Kuva- ja kuvauslainapyynnöt: 
 
Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 
p. 050 347 7744 tai sähköposti finlayson@manifesto.fi 
 
Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa osoitteesta: 
https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/syyskattaus  

Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka suunnittelee ja 
valmistaa korkealaatuisia sisustustekstiilejä. Finlaysonilla on yhteensä 14 omaa myymälää, 
tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa. Lisäksi tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä 
hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. Finlaysonin palveluksessa oli vuonna 2013 noin 90 
henkilöä ja liikevaihto oli noin 21,8 miljoonaa euroa. 
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