
Lindex samarbeider med mønsterdesigneren Hanna Wendelbo

Lindex presenterer et designsamarbeid med den svenske mønsterdesigneren Hanna
Wendelbo, kjent for sine intrikate mønstre preget av blomster og blader. Sammen har
Lindex og Hanna designet en unik nattøykolleksjon med myke, matchende plagg med
blomstermønstre til dame, barn og baby.

”Vi er veldig glad for samarbeidet med Hanna Wendelbo og kolleksjonen vi har
laget sammen. Hannas kreative og lidenskapelige tilnærming til blomster, med
dekorative og vakre mønstre, gjør denne kolleksjonen til en blomsterdrøm med
plagg som man vil elske i lang tid”, sier Camilla Madsen, Head of Design hos
Lindex.

Hanna Wendelbo er en svensk mønsterdesigner som er kjent for intrikate mønstre inspirert av
hennes lidenskap for blomster og hagearbeid. Sammen har Lindex og Hanna skapt en
kolleksjon med blomstrete nattøy som inkluderer matchende plagg til dame, barn og baby.
Kolleksjonen inneholder to mønstre som henter inspirasjon fra naturens iskalde blå fargetoner
med gylne blomster og flygende svaler.

”Samarbeidet med Lindex var et drømmeprosjekt! Jeg hadde full kreativ frihet til å tegne hva
jeg ville, noe som også førte til at jeg kunne gjøre mønstrene dristigere og mer selvsikre. Den
morsomste delen var å lage et mønster som jeg selv elsker og vite at det vil ende opp på
kroppen. Jeg ønsket å skape en følelse av et eventyr som kommer til live når man bærer
plaggene, med kronglete løv og flygende fugler som vekker fantasien. Plaggene er laget for å
brukes over tid samtidig som de tar plass og skiller seg ut i garderoben”, sier Hanna Wendelbo.

Lindex har gjennom årene samarbeidet med flere kvinnelige kunstnere og designere i tråd med
moteselskapets høyere formål - å styrke og inspirere kvinner overalt. Samarbeidet med Hanna
Wendelbo er en del av Lindex’ kontinuerlige hyllest av svenske talenter.



Kolleksjonen består av 13 produkter, i sateng og bomull, inkludert pyjamas, badekåpe, tøfler,
tilbehør og et babyteppe og blir tilgjengelig på lindex.com og i utvalgte butikker i løpet av
november.
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Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 440 butikker i 18 land og salg online
over hele verden gjennom tredjepartspartnerskap. Lindex tilbyr inspirerende og prisgunstig
mote, og sortimentet inkluderer flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og
kosmetikk. Lindex vokser, både i egne kanaler, franchise og sammen med globale
moteplattformer. Lindex høyere formål er å styrke og inspirere kvinner overalt, og Lindex
bærekraftløfte er å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner ved å styrke kvinner,
respektere planeten og sikre menneskerettighetene. Lindex er et heleid datterselskap av
STOCKMANN plc. Mer informasjon er tilgjengelig på www.lindex.com.

https://www.lindex.com/no

