
 

 
 

 

2022-03-31 

 

Lindex släpper kollektion i samarbete med  
Elsa Billgren och Sofia Wood 

 
Denna vår presenterar Lindex sin nya Extended kollektion tillsammans med 
inspiratörerna Elsa Billgren och Sofia Wood. Ett samarbete där Lindex, Elsa och Sofia 
presenterar krispiga sommarplagg av genuina material med en exklusiv poetisk känsla.  

”Vi är väldigt glada över att få lansera denna Extended kollektion tillsammans med Elsa och 
Sofia. Med deras tydliga vision, detaljkänsla och härliga energi har det varit ett fantastiskt 
samarbete och vi ser fram emot att våra kunder nu ska få ta del av underbara sommarplagg 
att älska år efter år” säger Pia Ekholm, Design & Buying Manager Womenswear på Lindex. 

Den minimalistiskt romantiska kollektionen med sin mjuka färgpalett tar en till varma 
sommardagar. De feminina, luftiga silhuetterna med det vackra blommönstret inspirerat av 
oljemålningar och dess penseldrag skapar en konstnärlig och poetisk känsla. I kollektionen 
ser vi också den smickrande feminina klänningen med sina vackra knappdetaljer och blusen 
med tillhörande kjol i elegant hålbroderi. Eller den böljande kaftanen med snörningsdetaljer 
och linnekostymen med rena linjer. Med genuina material som krispig bomull, linne-mix och 
luftig Tencel, är kollektionen en samling favoriter att återkomma till år efter år, framtagen 
med hållbarhet i åtanke.   

”Vi har under lång tid jobbat med Lindex och därför känns det extra roligt att ha tagit fram 
denna kollektion tillsammans. Vi drömde om en poetisk kollektion som andades södra 
Europa med plagg som smickrar, är bekväma och tidlösa i sin modell. Helt enkelt den 
ultimata kapselgarderoben för sommaren hela vägen in i hösten. Den består av plagg vi 
alltid drömt om, trotjänarna som man återkommer till år efter år och bär i alla sammanhang. 
Den perfekta wrapklänningen och den smickrande midi-klänningen i 1940-talsmodell som 
skriker Paris. En snygg och dramatisk tunika, den ultimata vita linnekostymen för dagar i city 
och den finaste blusen och kjolen med hålbroderier vi någonsin sett. Vi är så glada och 
älskar denna kollektion!”, säger Elsa Billgren och Sofia Wood. 

Extended kollektionen curated by Elsa och Sofia består av 13 plagg och 4 accessoarer och 
kommer säljas på Lindex.com och i utvalda butiker från april. Se alla bilder och plagg här.  

För mer information, kontakta;  
Jessica Eriksson, PR Executive 
E-mail: Jessica.Eriksson@lindex.com  
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