
Januari - Dawning fresh 

Kollektionen i januari visar ljusa färger, med en krispig, mjuk och färgglad palett, där bland 

annat korall, turkos och limegrönt tar för sig. De starka, glada färgerna blandas upp med off-

white, mullvad, beige och svart. Mönsterbilden visar tydliga prints som stora blommor och 

blad med retrokänsla. Som komplement till de ljusa plaggen kommer stora stickade koftor i 

lammull. Siluetterna i det här temat är enkla och feminina men med raka former. Raka 

tunikor och blusar blandas med kjolar i olika vidder. Asymmetriska former blandat med 

vippiga inslag sätter stilen för den här kollektionen. I kollektionen kommer även färgstarka 

smycken i orange, turkos och svart.  

 

Februari - Boho rustic 

Kollektionen i februari är avslappnat bohemisk med dramatiska inslag. Känslan är modern 

och looken ska kännas rå. Färgerna har sin grund i naturtoner, svart och grönt. Detta med 

inslag av bränt rött och blått. Mönsterbilden visar grafiska och abstrakta mönster, tillsammans 

med mönster som ger känslan av penseldrag och abstrakta blommor. I den här kollektionen 

är siluetten ledig och avslappnad, för en vardagslook där lager på lager är stort. 

Asymmetriska toppar, ponchoformer, både vida och smala byxor och öppna långa koftor är 

viktigt i det här temat. Långa och korta silverhalsband används med fördel ihop, en mix av 

ringar och armband i läder är också viktiga i temat.  

 

Mars - Boho blues 

Kollektionen i mars är det första temat där vi blickar framåt – mot våren. Temat är bohemiskt 

och etniskt, både i mönster, styles och hantverk. Mönsterbilden är etnisk och abstrakt och 

inspirationen är hittad i Indiens butti- och bårdtryck. Även kakel har inspirerat till 

mönsterbilden. Färgerna i temat för tankarna till havet och stranden, med dominerande toner 

som indigoblått, naturbeige, sand, off-white samt inslag av röda toner. Siluetten är avskalad 

med många olika längder. Tunikor, toppar, broderade blusar och slappa byxor präglar temat. 

Silverhalsband och lager av armband tillsammans med stora ringar och hårband sätter stilen 

för den här kollektionen.   

 


