
Succésamarbetet fortsätter! En ny textil kollektion – designad av
Sköna hem i samarbete med Himla

När Sköna hems inredare skulle följa upp succén med vårkollektionen de skapat i samarbete med Himla vill de behålla den avslappnade
känslan men samtidigt föra in mer elegans. Höstkollektionen Himla by Sköna hem kan beskrivas som en mix av brittisk collegestil och
bohemiskt 70-tal. Även denna gång skedde avstampet i modevärlden. Charlotte Pettersson, inredningschef på Sköna hem, berättar:

”Den klassiska engelska skolslipsen inspirerade till ränderna, och vi skapade ett unikt nytt mönster där vi ville förmedla den eleganta
känslan hos den stilmedvetna dandyns kravatt. Som kontrast till det här lite strikta gjorde vi en bohemiskt fransig kudde och en servettring i
metall formad som en ringlande orm. En inkräktare i paradiset influerad av den hippiehärliga armringen vi såg på 70-talet.”

”Mönstren är den stora skillnaden mot vårt övriga sortiment”, säger Annica Högström, vd och kreativ chef på Himla. ”En annan intressant
sak med den här kollektionen är att vi verkligen visar linnets spännvid och variationsrikedom. Här finns både det skrynkliga, levande
uttrycket och en blank, manglad kvalitet som känns mer sofistikerad.”

”I mötet mellan det strikta och det lössläppta uppstår spänningen”, kommenterar Karolina Karlsson. ”Vi på Sköna hem älskar ju klassisk
inredning men vi ville ruska om uttrycket lite, föra in en känsla av intellektuell galenskap à la Donna Tartts roman Den hemliga historien – en
titel som också blev vårt arbetsnamn för höstkollektionen.”

Kollektionen innehåller textil för det dukade bordet (dukar, löpare, servetter), för vardagsrummet (plädar och kuddar) samt sänglinne till
sovrummet. Priser 99–1 990 kr. 

För mer information vänligen kontakta:

Annica Högström, vd och kreativ chef på Himla, annica@himla.se, 0708-53 68 98

Claes Blom, chefredaktör Sköna hem, claes.blom@skonahem.com, 08-736 50 95

Charlotte Pettersson, inredningschef Sköna hem, charlotte.pettersson@skonahem.com, 08-736 57 73 

För ytterligare information, bilder och utlåning vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail: madeleine@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com


