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Klinte – ny kollektion i samarbete med Husligheter  
Nu lanserar Cottonmade en helt ny kollektion hållbara handdukar (GOTS) i samarbete med 

inredningsbloggen Husligheter och Maria Soxbo. Samarbetet grundas i en självklar och gemensam 

syn på att textil både ska ha hög designnivå och vara hållbar ur miljöperspektiv.  

– Maria och jag har tillsammans tagit fram en serie handdukar med Gotlandstema som kommer att 

vara märkt ”Cottonmade by Husligheter”. Kollektionen heter Klinte och säljs via återförsäljare och i 

webshopen med start november 2017, säger Maria Lindell-Kristensson, grundare av Cottonmade.  

Lågmäld lyx och hållbarhet är värderingar som 

når fram och väcker intresse. I ett helt nytt 

samarbete med en av Sveriges mest inflytelserika 

inredningsbloggar Husligheter kommer en ny 

kollektion hållbar frotté, Klinte, att presenteras 

på Formex i augusti 2017. 

– Vi ville ta fram en linje som kändes både 

nytänkande och genuint skandinavisk. Resultatet 

blev vackra handdukar med våfflad framsida, 

vilket ger en intressant och attraktiv struktur och 

får oss att tänka på traditionellt skandinaviskt 

hantverk. Vi vill på alla sätt vi kan arbeta för en 

hållbar miljö och har därför valt ekologisk bomull 

som är GOTS-certifierad vilket omfattar både 

sociala och miljömässiga krav. 

– Jag har alltid haft en dröm om att ta fram en 

egen kollektion inspirerat av mitt ”andra hem” 

Gotland, och bara väntat på rätt tillfälle. 

Cottonmade är ett företag jag uppskattat sedan 

starten, så jag tvekade inte en sekund när jag fick 

frågan. Vi har precis samma värderingar och syn 

på inredning som något som ska hålla över tid, 

säger Maria Soxbo, som driver Husligheter. 

Kollektionen består av handdukar i fyra färger och 

tre olika storlekar. Färgerna är valda från den 

gotländska naturen: Kalksten (grå), Krita (vit), Hav (grönblå) och Skymning (rosa).  

 – Husligheter är en av de bloggar som funnits med allra längst och som vi ALLTID läser. När vi letade 

efter en profil att samarbeta med kändes Husligheter som ett självklart val med ett utpräglat tänk på 

miljö och hållbarhetsfrågor, en stil som vi uppskattar och kan identifiera oss med, säger Maria 

Lindell-Kristensson.  

Klinte är en helt ny kollektion handdukar som lanseras 
hösten 2017. Foto: Lina Eidenberg Adamo  

 

http://www.cottonmade.se/
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– Jag brinner för både hantverk och miljö och vet också 

att mina läsare vänder sig till mig för hållbar inspiration. 

Därför känns det så fint att kunna sätta Husligheters 

namn på handdukar som verkligen känns designade och 

producerade med hjärtat, säger Maria Soxbo, grundare 

av Husligheter. 

 

Specifikation 

Kollektion: Klinte 

Färger: Kalksten, Krita, Hav, Skymning 

Säljstart: November 2017 

Storlek/Rek. priser: 50*70 cm - 195 sek, 70*140 cm - 

495 sek, 90*150 cm - 645 sek 

 

Klinte kommer att premiärvisas i monter 26:13 på 

Formex 23-26 augusti 2017 

 

 

 

 

 

För ytterligare information  

Maria Lindell-Kristensson, vd och grundare, 0704-93 48 36, maria@cottonmade.se  

Maria Soxbo, Husligheter, 0707-59 42 35, maria@husligheter.se  

Magnus Sjöbäck, presskontakt, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se 

 

Cottonmades nyhetsrum med högupplösta pressbilder  

(frilagda produktbilder kommer i slutet på augusti) 

http://news.cision.com/se/cottonmade  

Foto miljöbilder och porträtt (tagna på Bungenäs/Gotland): Lina Eidenberg Adamo  

Husligheter 

http://www.husligheter.se  

Maria Soxbo, grundare av inredningsbloggen 
Husligheter. 
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