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PRESSRELEASE 

Svensk textilinnovation på vinnaren  
av Nobels fredspris klänning 
– Unika brodyr på Nobels fredspriskonsert 
 
När Beatrice Fihn, direktör för ICAN, Nobels fredsprisvinnare 2017, deltog i 
Nobels fredspriskonsert i Oslo, gjorde hon det i en klänning som designats av 
Bahareh Ardakani från varumärket Artésir. Klänningen är gjord av finaste svart 
siden, dekorerad med lyxiga bergkristaller och Embrolinebrodyr från det 
svenska innovationsbolaget Coloreel. 

Dessa unika brodyr är gjorda med mer än en halv miljon stygn, av 4000 meter 
Embrolinetråd, som mjukt byter färg från grönt till blått. Med den här 
klänningen är Beatrice den första personen i världen att bära Embrolinebrodyr 
offentligt, utöver brodyr som Coloreel visat på evenemang, mässor och 
catwalks.  

Joakim Staberg, grundaren av Coloreel, säger "Det har varit en stor ära för oss 
att kunna bidra med vår trådfärgningsteknik till en klänning som bärs i ett 
sådant nobelt sammanhang". 

Coloreeltekniken möjliggör en högkvalitativ färgning av textiltråd samtidigt som 
den används i en textilproduktion. Den första produkten, som lanseras nästa 
år, baserad på denna teknik är Embroline, ett banbrytande 
trådfärgningstillbehör som kan användas med alla befintliga brodyrmaskiner. 

Embroline innebär en fullständig kreativ frihet vid skapandet av brodyr, utan 
någon begränsning i valet av färger eller antalet färger. Färgskiftningar kan 
göras snabbt från en fast färg till en annan eller gradvis för att göra mjuka 
övergångar. Användaren kan också skapa andra unika färgeffekter utmed 
trådens längd som är helt omöjliga att göra med dagens teknik. 

Bahareh säger "Embroline öppnar helt nya möjligheter för mig som designer att 
skapa brodyr som tidigare varit helt omöjliga att göra. Brodyren på Beatrices 
klänning är ett bra exempel på detta. Embroline är definitivt framtiden för 
brodyrmarknaden". 
Beatrice håller med och tillägger "Jag gillar också de miljöfördelar som följer 
med denna innovativa trådfärgningsteknik". 

 

 

 
För mer information om Coloreel och Embroline, besök www.coloreel.com  
eller kontakta:   
 

Magnus Hellström, Marknads och försäljningschef, magnus.hellstrom@coloreel.com, +46 709 501 620  

Joakim Staberg, innovatör och grundare, joakim.staberg@coloreel.com, +46 708 502 502 
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