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Almedahls Homes senaste kollektion tolkar det eklektiska hemmet och den
gemenskap som skapas där. Vi presenterar en kombination av vackra enfärgade textiler och vårt rika mönsterarv.
Under den senaste säsongen har vi arbetat med den svenska textilkonstnären Anna Backlund
som har kurerat och skapat en kollektion baserat på Almedahls rika textiltradition.
Till vår-sommaren 2022 har vi inspirerats av två teman: Det eklektiska hemmet och gemenskap.
Vi vill kittla din kreativitet till att skapa ett böljande, levande hem med influenser från olika stilar,
minnen, tidsepoker och känslor. Detta är det eklektiska hemmet.
Vi tror att människor längtar efter att vara tillsammans, att mötas ansikte mot ansikte och faktiskt
vidröra varandra. Detta är gemenskap.
Vi introducerar en samling med kuddfodral i taktila och vackra kvaliteter, allt från monokroma
tyger till subtila texturer och djärva mönster.
För köket och det dukade bordet hittar du härliga mönstrade brickor som lätt kombineras
med enfärgade dukar, bordstabletter och tygservetter i exklusivt linne.
Vi presenterar stolt en kollektionn med tre handplockade mönster från vårt unika och rika
historiska designarv; det uttrycksfulla men graciösa mönstret SKOGEN, det harmoniska och
tilltalande BOTANIC GARDEN samt den handritade rutan KRISTINA.
Den svenska textilkonstnären Anna Backlund har i kollektionen samlat färger som harmonierar,
balanserar och kompletterar varandra och skapat en färgskala som ger många naturliga kombinationsmöjligheter i tilltalande nyanser.
Som en vink till historien och en påminnelse om vårt löfte att hålla oss i rörelse, märker vi produkterna i kollektionen med Almedahls ystra häst, som tidigt blev en symbol för Almedahls Home efter
företagets födelse 1846.
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Kollektionen är framtagen i samarbete med textilkonstnären Anna Backlund. Anna har gått tillbaks till
våra rötter och hämtat fram mönster från vårt historiska arkiv och kombinerat dessa med några av våra
befintliga mönster och enfärgade tyger.
Almedahls ger dig en vacker inredningsdetalj som tillför färg och glädje. Vi mixar olika stilar och skapar vår
egen stil i denna kollektion. Avstamp tar vi från vårt eget historiska arkiv. Våra mönster är vår stomme, vårt
skelett.
DEN YSTRA HÄSTEN

I denna anda har vi för denna kollektion valt att återinföra det
gamla kära kännetecknet på Almedahls; den ystra hästen, som
minner om forna tider likaväl som det representerar frisk energi
och rörelse.

EN DIVERSIFIERAD OCH EKLEKTISK KOLLEKTION

I det eklektiska hemmet följer vi inte trender i blindo. Vårt hem är inte statiskt. Vårt hem är böljande. Vårt hem
är inte kalt. I vårt hem lever och verkar människor med passion och öga för det vackra. I vårt hem lever vi alla
tillsammans. Oavsett om du är ett ting med skavanker funnen på en loppmarknad. Eller om du är ett
designföremål med ett känt märke. Hos oss får du vara med för att du har en historia, har upplevt något, har
tillverkats av kärlek med omsorg för detaljer. Med dig vill vi leva länge. Vi vill se dig åldras och användas.
FÄRGER AV EN TRÄDGÅRD

Vår kollektion bjuder på en spännande sammansättning av mönster och inte minst färger.
”Att sammanföra färger vars förening sedan länge varit glömd. För mig är naturens palett alltid en
inspirationskälla. Vi ser snödroppar, syrener vita, rosa, lila. Regnvåt gren. Blad, grönska, solsken, jord, gräs.
Plommon, päron, berg, hav, duggregn, lav. Stillhet, stormar. Örtträdgård, ljung. Skymning, morgondis, natten.
En färgskala där det är enkelt att kombinera färgerna med varandra. Det hänger ihop. En naturinspirerad och
jordig skala som sträcker sig från de ljusare, lättare tonerna till de lite tyngre, dovare och mörkare. Och en del
däremellan.” Anna Backlund
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”Ibland tänker jag att jag har blick för
det sköna. Att jag kan se det
vackra i människor, miljöer och ting
som kanske går andra förbi.
I Almedahls fabrik har jag hittat så
mycket vackert. Skimrande skatter
höljda i dunkel. Jag känner mig ivrig
över att få lyfta fram dem i ljuset.
Att få visa er andra vad jag ser.”
Anna djupdök ner i vårt anrika arkiv fyllt över 100 år av textiloch designhistoria. Ur det valde hon tre mönster som byggstenar
till den balans och harmoni som skapar vår symfoni.
"Skogen", designad av Anna-Lena Bjerhagen (1978), "Botanic
Garden" ritad av Lilo Hörstadius (1976) och "Kristina" som är ett
av våra äldre mönster från Almedahls Design Studio.
"Skogen är färgsprakande, formstarkt, högljutt men ändå; talar
högt och tydligt men med en dov och behaglig röst. Det finns
ingen gällhet i det här mönstret. Det smälter in i ett modernt hem
men är inte blygt för att ta för sig lite mer än sina grannar. En
sagovärld fylld av de vackraste blomster."
"Botanic Garden är ett lågmält mönster i behagliga och
harmoniska färger med ett samtida uttryck. Är det ritat idag eller
på 1970-talet? Det händer så mycket i mönstret men är ändå så
harmoniskt, ett mönster som fungerar till alla typer av produkter
och hem."
"En klassisk ruta i klassiska färger: Kristina. De oregelbundna
och lite ojämna linjerna gör den långt mer intressant än om den
hade varit perfekt framställd digitalt. Den fina är det operfekta i
den. Att vi kan ana handens närvaro."

Mönstret
"Skogen"
orginaltryck
från arkivet, och
den nya 38 cm
brickan.

Mönstret
"Botanic Garden"
orginaltryck från
arkivet, och den
nya 38 cm brickan. Bricka.

Mönstret
"Kristina"
orginaltryck
från arkivet, och
den nya 38 cm
brickan.

"Jag har valt enfärgat linne i dova färger och tyger som jag har toppat med
mönster från det historiska arkivet. För att förstärka det vackra i att vårda och ta till
vara på det en har, så har jag också valt att göra kuddar i lapptäcksteknik."
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VI ÄLSKAR

KUDDAR

Storlek: 50x 50 cm

Kuddfodral
Fasett
101864-0009
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Kuddfodral
Kvarts
101868-0004

Kuddfodral
Granatäpple
101865-0107

Kuddfodral
Granatäpple
101865-0190

Kuddfodral
Twist
101862-0068

Kuddfodral
Twist
101862-0007

Kuddfodral
Twist
101862-0026

Kuddfodral
Twist
101862-0006
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VI ÄLSKAR

KUDDAR
Storlek: 50x 50 cm

Kuddfodral
Twist
101862-0046
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Kuddfodral
Livia
101863-0005

Kuddfodral
Fasett
101864-0066

Kuddfodral
Pricktyg
101867-0190

Kuddfodral
Alma
101875-3240

Kuddfodral
Livia
101863-0002

Kuddfodral
Britta
101876-0260
40x65 cm

Kuddfodral
Hans
101877-0630
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BRICKOR

Storlekar: 38 cm & 27x20 cm

10.

Bricka Kristina
101859-0082

Bricka Skogen
101861-0093

Bricka Botanic Garden
101857-0061

Bricka Kristina
101858-0082

Bricka Skogen
101860-0093

Bricka Botanic Garden
101856-0061
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BORDSTABLETTER,
TYGSERVETTER
& DUKAR
Storlekar: 45x34 cm, 32x32 cm & 140x220 cm
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Bordstablett Linne
101871-0580

Bordstablett Linne
101871-0720

Bordstablett Linne
101871-0700

Bordstablett Linne
101871-0840

Tygservett Linne
101870-0580

Tygservett Linne
101870-0720

Tygservett Linne
101870-0700

Tygservett Linne
101870-0840

Duk Linne
101869-0580

Duk Linne
101869-0400

Duk Linne
101869-0700

Duk Linne
101869-0460
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PRODUKTLISTA
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Kuddfodral Twist
101862-0068
50x50 cm
100% polyester

Kuddfodral Livia
101863-0002
50x50 cm
44% Pan, 22% Bomull,
22% Polyamid, 12% Polyester

Kuddfodral Twist
101862-0007
50x50 cm
100% polyester

Kuddfodral Fasett
101864-0009
50x50 cm
37% Bomull, 31% Polyester,
18% Polyamid, 14% Pan

Kuddfodral Twist
101862-0046
50x50 cm
100% polyester

Kuddfodral Fasett
101864-0066
50x50 cm
37% Bomull, 31% Polyester,
18% Polyamid, 14% Pan

Kuddfodral Twist
101862-0006
50x50 cm
100% polyester

Kuddfodral Pricktyg
101867-0107
50x50 cm
50% Linne 50% Bomull

Kuddfodral Twist
101862-0026
50x50 cm
100% polyester

Kuddfodral Pricktyg
101867-0190
50x50 cm
50% Linne 50% Bomull

Kuddfodral Kvarts
101868-0004
50x50 cm
100% polyester

Kuddfodral Granatäpple
101865-0190
50x50 cm
50% Linne 50% Bomull

Kuddfodral Livia
101863-0005
50x50 cm
44% Pan, 22% Bomull,
22% Polyamid, 12% Polyester

Kuddfodral Granatäpple
101865-0107
50x50 cm
50% Linne 50% Bomull

Kuddfodral Alma
101875-3240
50x50 cm
58% Bomull, 42% Linne

Kuddfodral Britta
101876-0260
65x40 cm
58% Bomull, 42% Linne

Bows Pläd
100646-0140
170x130 cm
88% Wool 12% Bomull

Pickepin Pläd
101737-0035
170x130 cm
100% Wool

Pickepin Pläd
101737-0035
170x130 cm
100% Wool

Kuddfodral Hans
101877-0630
50x50 cm
58% Bomull, 42% Linne

Bricka Kristina
101859-0082
38 cm
100% Trä

Bricka Kristina
101858-0082
27x20 cm
100% Trä

Bricka Skogen
101861-0093
38 cm
100% Trä

Bricka Skogen
101860-0093
27x20 cm
100% Trä

Bricka Botanic Garden
101857-0061
38 cm
100% Trä

Bricka Botanic Garden
101856-0061
27x20 cm
100% Trä
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PRODUKTLISTA
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Tygservett Linne
101870-0580
32x32 cm
100% Linne
2 pack

Tygservett Linne
101870-0720
32x32 cm
100% Linne
2 pack

Tygservett Linne
101870-0700
32x32 cm
100% Linne
2 pack

Tygservett Linne
101870-0840
32x32 cm
100% Linne
2 pack

Bordstablett Linne
101871-0580
45x34 cm
100% Linne
2 pack

Bordstablett Linne
101871-0720
45x34 cm
100% Linne
2 pack

Bordstablett Linne
101871-0700
45x34 cm
100% Linne
2 pack

Bordstablett Linne
101871-0840
45x34 cm
100% Linne
2 pack

Duk Linne
101869-0400
140x220 cm
100% Linne

Duk Linne
101869-0700
140x220 cm
100% Linne

Duk Linne
101869-0580
140x220 cm
100% Linne

Duk Linne
101869-0460
140x220 cm
100% Linne
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Almedahls AB
Box 265
SE-511 23 Kinna, Sweden
Tel: +46 (0)320 79 40 00
Mail: info@almedahls.se
Besök oss gärna på vår hemsida
www.almedahlshome.se
där vi presenterar nyheterna närmare.
Här kan du lägga beställningar, skapa favoriter,
ladda ner bilder och texter.
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