
Hopegrundaren Ann Ringstrand skapar nytt
mode
Under hösten 2020 släpptes Ann Ringstrands succébok SY 10 nya modeplagg. Med
det följde en stor efterfrågan på bokens byxa Work trouser som nu finns tillgänglig i
limiterad upplaga även för dem som inte syr själv. Byxan är perfekta för mode i stan
eller för hemma-hantverkaren. Två av färgerna i samarbete med Boråstapeter där Ann
har valt klassiska mönster från det anrika svenska tapetföretaget från hemstaden
Borås.

  

     
 

Hantverkstrenden har fullständigt exploderat under pandemiåret 2020 och förväntas
växa än mer under 2021. För dem som vill fixa med hem, hus och trädgård och
behöver en bekväm och snygg arbetsbyxa finns nu Ann Ringstrands Work Trouser i
färdigproducerad design.

 - När jag får förena mina största intressen mode och inredning blir det den optimala
hantverkarbyxan i modern tappning, berättar Ann Ringstrand. ”Jag har inspirerats av
fyra hantverksskrån och skapat färger och mönster för respektive yrke”.



Byxan kommer i 4 olika utföranden. Två enfärgade byxor för målaren och keramikern
och två printade för trädgårdsmästaren och snickaren. Printen är ett samarbete med
Borås tapeter där Ann valt de klassiska mönstren Fern Forest och Fine Wood som nu
fått liv i klädesplagg.

Kvalitén på byxorna är en kraftig och slitstark bomull som påminner om jeanstyg.
Byxorna passar likaväl att använda på jobbet i stan som för hemmafixaren.
Byxmodellen är unisex i storlekarna S – L.

Byxan kommer att finnas att köpa på www.annringstrand.com från och med den 23
mars.

Pris:

1900 SEK  - Black och Ecru

2400 SEK - Forest Green och Wood grey

Limited Edition:

Black 80 st

Ecru 50 st

Wood grey 30 st

Forest green 30 st
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

Om Ann Ringstrand

Ann Ringstrand är en av Sveriges mest framgångsrika modedesigners.

2001 startade hon sitt eget varumärke Hope. Hon är prisbelönad med Årets Designer, Årets
Nykomling, Guldknappen och nominerad till Årets Entreprenör.

2016 lämnade Ann sin operativa roll som modedesigner på Hope och utökade sitt
skapandeområde till inredning och dofter.

2017 lanserade hon sitt nya varumärke ANN RINGSTRAND med livsstilsdesign samt
samarbeten inom inredning med bland annat Markslöjd.

2020 lanserades Anns först bok med modeplagg att sy själv på Bonnier Fakta.

2021 är Ann vinnare av Svenska Designpriset för sin inredningskollektion Markslöjd by ANN
RINGSTRAND

Om Boråstapeter

Boråstapeter är Sveriges i särklass mest kända och sålda tapetvarumärke. Varje år lanseras
runt 7 kollektioner som designas och produceras i Borås och som säljs över nästan hela
världen. Utifrån en klassisk och tidlös grund utvecklas varumärket kontinuerligt för att möta
marknadens intresse för design, färg och form. Boråstapeter ingår i WallVision koncernen

http://www.annringstrand.com/
mailto:info@ekpr.com


tillsammans med varumärkena Engblad & Co, Mr Perswall, Cole & Son och Wall&decò.


