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Ellos i samarbejde med Elin Lannsjö 
En forårskollektion i 70'ernes ånd – What about the 70’s? 
 
Ellos lancerer en ny modekollektion i samarbejde med Elin Lannsjö. Med inspiration fra 70'erne 

kombinerer kollektionen romantiske flæser og broderie anglaise med denim, lige linjer og bløde 

naturmaterialer. 

 

 
 

 

At tage vare på de spor og aftryk, som tiden efterlader sig – det er budskabet i Ellos seneste 

kampagne. Kollektionen har udvalgt det bedste fra 1970'ernes mode og oversat det til 2021. 

Med inspiration fra naturen, bohemestilen, det individuelle og det afslappede behagelige er alt 

det, som er foråret, vævet ind mellem denimtråde og luftige flæser. Stylist, indretningsarkitekt 

og forfatter Elin Lannsjö har designet en kollektion i kollektionen, og resultatet bliver lanceret 

på Ellos hjemmeside den 16. marts. 

 

"70'ernes strømninger af individualisme, af fri kærlighed. Vi begyndte i stigende grad at 

udtrykke vores personlighed og vores meninger gennem mode, og det er noget, jeg gerne ville 

indfange i mit design. Meget af inspirationen til mønstre, farver og materialer stammer fra 

70'ernes store indflydelse – naturen," fortæller Elin Lannsjö. 

 

Foruden Elin Lannsjös designs bliver der også lanceret masser af andre nyheder fra Ellos. Lange 

boho-kjoler, høje taljer, broderie anglaise og smukke blomstermotiver præger hele kollektionen, 

som byder på alt fra retroinspirerede print i opdaterede farver til en finstrikket top med et 

eksklusivt look. 

 

”Elin Lannsjö var den helt rigtige person til denne kollektion. Stilen emmer af 70'ernes boheme-stil 

med rødder i både klassisk LA-luksus og rustik romantik. Broderie anglaise, flæser og luftige stoffer 
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brydes af denim, som ses i primært underdele men også kjoler og skjorter. Vi er virkelig tilfredse 

med kollektionen og samarbejdet – foråret er endelig kommet!”, siger Karin Verdoes, designchef 

Ellos Fashion. 

 

Kampagnen lanceres den 16. marts. Sælges på Ellos hjemmeside. 

 
 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

PR@ellos.se 

 

Kampagnebilleder: https://we.tl/t-UhJissug10 

 

Ellos Group er Nordens førende e-handelskoncern med e-handelspladserne Ellos, Jotex, Stayhard og Homeroom. I tæt samarbejde med 

vores millioner af kunder stræber vi konstant efter at udvikle og tilbyde attraktive og bæredygtige produkter inden for mode- og 

boligprodukter til hele familien. For os er kunden altid i fokus. Med innovation, kreativitet og bæredygtighed er vi konstant på udkig efter 

nye veje i stort og småt. Ellos Group, med hovedkontor i Borås, er til stede i samtlige nordiske lande. Ellos Group har ca. 550 medarbejdere 

og omsætter for omkring 2,6 milliarder SEK.   

www.ellosgroup.se 
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