
Fyrklövern lanserar två nya
smyckeskollektioner
Nu släpper Fyrklövern två nya exklusiva smyckeskollektioner, Marianne Royal Blue by Sägen och Lily
of the Valley by Lotta Jewellery. Båda kollektionerna består av smycken i svensk design, tillverkade till
moderna kvinnor i alla åldrar. Smyckena är designade för att ge en förstärkning av ens personliga stil,
med en exklusiv och elegant look. 



Marianne Royal Blue by Sägen är ett exklusivt samarbete med designer Elin Sigrén, som kombinerar det
konstnärliga arvet från återvunnet porslin med nutida svensk design. De unika smyckena symboliserar
ett vackert möte mellan design och tradition och är en limited edition kollektion med endast 999
exemplar. Marianne Royal Blue by Sägen är en hyllning till Fyrklöverns bästsäljande millenium servis
Marianne Royal Blue, smyckena har fått ge nytt liv åt den ikoniska servisen, formgiven av designprinsen
Sigvard Bernadotte. De vackert droppformade smyckena i sterlingsilver är tidlösa i sin design och har ett
modernt formspråk. Smyckena passar alla som strävar efter en evig stil. Kollektionen består av
örhängen, ett halsband och en ring som kan bäras var för sig eller tillsammans.



Lily of the Valley by Lotta Jewellery är ett samarbete mellan smyckesdesignern Lotta Djossou och
Fyrklövern. Kollektionen består av en ring, två örhängen och två halsband. Lottas design är inspirerad av
naturen och det vackra, råa och naturliga. Kollektionen förevigar den mytomspunna liljekonvaljens
spröda klockor och vackra blad som sägs symbolisera tur i kärlek.Varje smycke är tillverkat för hand i
sterlingsilver och har noga utvalda safirer, som tillsammans bildar lättburna smycken med ett naturligt
formspråk, som ger både spänning och elegans. 

Lily of the Valley passar lika bra att bära till vardags som vid de festligare tillfällena i livet. Välj de enkla
smyckena av vackra blomklockor eller de lite maffigare löven med attityd. Bär smyckena precis som de
är eller mixa de med varandra när du vill skapa nya uttryck. 

Smyckena lanseras den 23 augusti 2021 och säljs via på Fyrklöverns hemsida www.fyrklovern.se.

Priser:

Marianne Royal Blue

Halsband: 2 145 kr
Ring: 1 995 kr
Örhängen: 1 795 kr

Lily of the Valley

Örhängen Bell: 1 765 kr
Halsband Bell: 2 945 kr
Örhängen Leaf: 2 795 kr
Halsband Leaf: 3 495 kr
Ring: 2 995 kr
 

För ytterligare information och utlån, vänligen kontakta:

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

För pressbilder: EKPR & Kommunikations bildbank: www.ekprbildbank.com  
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