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Hanna sätter familjen på tyg
Talangfulla Hanna Säfström är senaste stjärnskottet på svenska
inredningshimlen. Med ett brinnande intresse och lång erfarenhet har Hanna
gjort verklighet av sin dröm och skapat sin första tygkollektion. Hennes
familj, vänner och naturen har varit de stora inspirationskällorna och efter
dem har Hanna mönstersatt och döpt sina tyger.
Dekorationsmålaren och färgsättaren Hanna Säfströms dröm att skapa sin egen
tygkollektion blev till verklighet 2008. Med sin breda erfarenhet och stora talang har hon
skapat tyger med kvalitet och känsla. Hanna har själv tecknat varje mönster och textilierna
är i 100 % bomull, färgsatta och trycka hos Rydboholm Textil utanför Borås. Tygerna är
döpta efter hennes familjemedlemmar och det är deras personligheter som hon vill lyfta
fram i mönstren – mamma Elsa som älskar blommor, syster Emma som brinner för teater,
syster Clara med ett fotografiskt sinne, bror Nils som älskar att resa och morfar Bengt som
var professor.
”Min familj, mina vänner och naturen har alltid varit mina inspirationskällor. Nu när jag
lanserat min egen kollektion ville jag att de skulle finnas med” säger Hanna.
Tyget Clara ska med sina blad och bär symbolisera systern Claras självständiga
personlighet. Tyget passar såväl den modiga inredningspersonen som vågar experimentera,
men också den mer modesta. Ett harmoniskt mönster som finns i två utföranden, dels med
svarta blad och oranga bär mot blå bakgrund eller med bruna blad och turkosa bär mot
beige bakgrund. Båda mönstren finns på brickor, kuddfodral, bäddset eller på metervara.
Hanna Säfström har med denna kollektion satt sitt namn på inredningskartan.
Bricka Clara, 37cm * 48cm
Bricka Clara, 20cm*27cm
Kuddfodral Clara, 50cm*50cm
Kuddfodral Clara, 40cm*40cm
Textil på rulle per meter
Bäddset

475 SEK
300 SEK
325 SEK
315 SEK
490 SEK
1350 SEK

Alla tyger och produkter är tillverkade och producerade i Sverige och finns att köpa på
webbshoppen www.hannasafstrom.com samt hos utvalda återförsäljare
För utlån samt ytterligare bilder och information vänligen kontakta:
SPALT PR
Gävlegatan 12 A
Tel: 08-667 05 21
contactsweden@spaltpr.com
För köpställen ring: 0708-26 64 51

Hanna Säfström har en gedigen utbildning inom dekorationsmåleri och färgsättning och har drivit företaget Hanna
Säfström Design sedan 1999. Hon har bland annat målat handgjorda 1700-talstapeter till Carl von Linnés hem i
Uppsala, Svartsjö Slott för SFV och anlitats av bl.a. Skansen och Liljevalchs konsthall. Hanna skapade 2008 en egen
textilkollektion. Tygerna, som alla är i 100 % bomull, har namn baserade på Hannas familj såsom mamma Elsa,
systrarna Emma och Clara och bror Nils, samt morfar Bengt. Mönstren är handtecknade, naturinspirerade, noga
färgsatta och tryckta i samarbete med Rydboholms tryckeri utanför Borås. Alla tyger och produkter är tillverkade och
producerade i Sverige och finns att köpa på webbshoppen www.hannasafstrom.com samt hos utvalda återförsäljare.

