
Fyrklövern lanserar ny julservis -
Juleminner

Tillför tradition och julstämning till alla tillfällen runt bordet i jul. Servisen Juleminner är resultatet av
ett spännande samarbete mellan Fyrklövern och Wik & Walsøe, och är en tidlös julklassiker i exklusivt
benporslin som hela familjen kommer älska länge. Skapad med miljön i åtanke, inspirerad av



barndomens julminnen och den vackra nordiska vintern. 

– Jag ville skapa en julservis som berör den nostalgiska nerven i oss, och som samtidigt har ett modernt
uttryck som kommer inspirera nya generationers jultraditioner. Illustrationerna är lite verklighet och lite
dröm - precis som julen ska vara! Min önskan är att just denna servis kommer vara en del av de minnen
som kommer skapas i framtiden, säger Linda Svedal Walsøe, designer och grundare av Wik & Walsøe.

På Juleminners snövita bas framträder en diskret och traditionsrik bård som bjuder på detaljrikedom och
stjärnor som glimrar i äkta guld. Den nostalgiska dekoren påminner om de små men betydelsefulla
sakerna vi minns från julen när vi var barn.

– Juleminner är en spegelbild av barndomens minnen. Naturen och de enkla sakerna i livet betyder
mycket för mig. Inspirationen till Juleminner är hämtad från en tillbakablick in i barndomen. Servisen
ska förmedla en känsla och en önskan att ta vara på de små sakerna i livet, det är de som kommer finnas
kvar som fina minnen, berättar Linda Svedal Walsøe.

Juleminner är ett klassiskt och tidlöst möte mellan nordisk design och jultradition och är tillverkad av
exklusivt benporslin, ett oerhört starkt material med ett genomskinligt och vackert utseende. 

– Benporslin är för mig "det vita guldet". Det är starkt, har lång hållbarhet, och en färg och glans som
ger en känsla av mjukhet. Om du håller upp det mot ljuset kommer du att se att det är genomskinligt -
magiskt, vackert och så äkta, fortsätter Linda Svedal Walsøe.

Mattallriken finns i två vackra utföranden för att du ska kunna vara kreativ när du dukar i vinter. De två
tallrikarna är vackra att mixa & matcha med varandra för att skapa nya spännande uttryck på bordet.

– De känslor jag vill ska infinna sig när man dukar med Juleminner är - ”Det här är min barndom. Så
hade vi det när jag växte upp!” Det kanske inte är helt i linje med verkligheten, men gör det något? Jag
hoppas att Juleminner kommer att glädja många, och att vi får hjälpa till att skapa många fina minnen
redan i vinter, avslutar Linda Svedal Walsøe.

Juleminner är tillverkad av naturliga råmaterial och blyfria färger, det är på många sätt en unik servis
med ett bestående värde. Kollektionen består av 13 delar och innehåller bland annat muggar, tallrikar,
fat, skålar, såskanna, terrin och tillbringare. Finns till försäljning på www.fyrklovern.se från och med
augusti 2021.

 

För ytterligare information och utlån, vänligen kontakta:
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