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Nordic Tricot by Ivana Helsingin alkusyksyn 2019 mallistossa  
ihania uutuuksia ensimmäistä kertaa myös leikki-ikäisille 
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Muotisuunnittelija Paola Suhosen ja Tokmannin suositun Nordic Tricot by Ivana Helsinki  
-designeryhteistyön vuoden 2019 syksyn ensimmäisessä mallistossa nähdään ruskeansävyistä ja mustaa 
kreppikangasmaista struktuuripintaa ja mustavalkoinen Joshua Tree -kuosi, jonka yksityiskohtaisesta 
ornamentiikasta löytyy aina jotain uutta. Aiempaan tapaan Nordic Tricot by Ivana Helsinki -vaatteet ovat 
myynnissä yksinoikeudella Tokmannilla.  

Mallistosta löytyy helposti yhdisteltäviä trikoovaatteita, jotka toimivat niin kesälomalla kuin toimistollakin. Naisten 
mallistossa Joshua Tree -kuosi nähdään puserossa, tunikassa, mekossa, hameessa ja housuissa sekä 
kreppikangasmainen struktuuripinta puserossa, topissa ja kapeassa hameessa. Ylle voi siis valita persoonallisen 
kokokuosiasun tai asukokonaisuuden voi rauhoittaa yksivärisellä ylä- tai alaosalla. 

Nordic Tricot By Ivana Helsinki -mallisto käsittää ensimmäistä kertaa leggingsit, mekon, tunikan ja puseron 
etupainatuksella leikki-ikäisille – ja tietenkin samassa Joshua Tree -kuosissa. Leikki-ikäisten malliston vaatteita on 
ko’oissa 90–130 cm.  

Malliston Joshua Tree -kuosi on alun perin esitelty Ivana Helsingin syksyn 2014 mallistossa, johon brändin takana 
oleva Paola Suhonen sai inspiraation USA:ssa Joshua Treessä viettämästään ajasta ja countrylaulaja Gram 
Parsonsin musiikista. Kuosi vie ajatukset alkusyksyn samettisiin iltoihin ja toimii myös myöhemmin syksyllä 
neuleiden parina.  

Nordic Tricot by Ivana Helsingin leikki-ikäisten vaatteita on myynnissä useimmissa Tokmannin myymälöissä ja 
aikuisten vaatteita myymälöiden lisäksi myös verkkokaupassa osoitteessa www.tokmanni.fi. Malliston tuotteita on 
saatavilla rajoitetusti, ja kokoluokaltaan isoimmissa Tokmanni-myymälöissä on pienempiä laajempi valikoima. 
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Syksyn 2019 ensimmäinen Nordic Tricot by Ivana Helsinki -mallisto: 
 
Hinnat:  
      - naisten mallit 19,95–29,95 e/kpl, leikki-ikäisten mallit 9,99–14,95 e/kpl 
Materiaalit:  
      - mallit Joshua Tree -kuosilla: 47 % puuvillaa, 47 % modaalia, 6 % elastaania 
      - mallit kreppikangasmaisella struktuuripinnalla: 97 % polyesteriä, 3 % elastaania 
Tiedustelut ja painokelpoiset kuvat:  
      - www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@tokmanni.fi, puh. 020 33 1415 (ark. klo 9–18.   
        Puhelun hinta lankapuhelin- ja matkapuhelinliittymästä soitettaessa on 8,4 snt/min [sis. alv 24%].) 
Saatavuus:  
      - Yksinmyynnissä Tokmannilla. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. 
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Nordic Tricot by Ivana Helsinki -vaatemallistot:  
Tokmanni tekee designeryhteistyötä Suomen tunnetuimpiin muotisuunnittelijoihin kuuluvan Paola Suhosen 
kanssa. Suhosen Nordic Tricot by Ivana Helsinki -mallistot ovat saatavilla yksinoikeudella vain Tokmannilta. 
Vaatteet ovat monikäyttöisiä ja helposti asusteilla muunneltavia, materiaalit helppohoitoisia ja kauniisti laskeutuvia. 
Nordic Tricot by Ivana Helsinki on vaatemallisto rohkealle, osaavalle ja itsenäiselle suomalaiselle naiselle – 
suunnittelijanaan rohkea, osaava ja itsenäinen suomalainen nainen. 

 
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla 
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina 
edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina 
lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 

 


