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Lindex presenterar designsamarbete med konstnären Emilia Ilke 

 

 

 

 

 

Lindex presenterar designsamarbete med Emilia Ilke – den svenska konstnären som är 
känd för hennes lekfulla kompositioner och karaktäristiska former. Tillsammans har 
Emilia och Lindex designat en unik kollektion med mjuka matchande nattplagg för dam, 
barn och baby.  

”Vi är väldigt glada över att lansera vårt samarbete med Emilia Ilke. Emilia har en unik 
förmåga att förvandla vardagliga objekt till mjuka former som berättar en historia. Som små 
rum med sina egna universum från Emilias kreativa sinne. Med Emilias starka vision och en 
mjuk lekfullhet i fokus, är kollektionen vi skapat tillsammans en riktig dröm” säger Camilla 
Madsen, Head of Design at Lindex. 

Emilia Ilke är en svensk konstnär som kännetecknas av sina karaktäristiska former och lekfulla 
kompositioner och vars arbete kan upplevas på konstutställningar såväl som i 
inredningsdesign. Tillsammans har Emilia och Lindex skapat en unik kollektion med mjuka 
nattplagg – pyjamasen, nattskjortan, filten och den mysiga, quiltade morgonrocken som 
funkar lika bra hemma som på promenaden. Kollektionen innehåller plagg för dam, barn och 
baby, för mini-me matchning. Alla plagg är gjorda i mjuk ekologisk bomull och är GOTS-
certifierade.  

”När jag fick frågan om att samarbeta med Lindex så blev jag både smickrad och glad att få 
chansen att nå ut med min konst på ett helt nytt sätt. Jag har känt mig fint uppbackad av 
teamet på Lindex längs hela denna resa och det har varit en rolig utmaning att tänka kropp 
istället för duk. Min målbild har varit att skapa mjuka unisex-plagg i ekologisk bomull som jag 
vill klä mina egna barn i. Jag har hela tiden haft dem i åtanke och nu när kollektionen är klar 
så vill jag bara att det ska bli kväll så jag får ta på barnen deras pyjamasar! Fast de kommer 
nog ha några av plaggen även på dagtid, precis som att ni kommer se mig utomhus i den 
quiltade morgonrocken” säger Emilia Ilke.   

Kollektionen är tillgänglig på lindex.com och i utvalda butiker från den 30 november. 
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