
50Hållbart vacker vår

Vårens vackraste mode är snällt mot det viktigaste  
vi har: vår jord. Med naturnära material som ull  

och linne skapar du en garderob som är hållbar på  
flera sätt – med kjolar, klänningar och tunna  

kappor i jordnära toner som är lätta att kombinera.
AV EVA LINDH  FOTO ANNA KERN  HÅR OCH MAKEUP EVA LURELL
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Äkta materialkärlek
Drömmen är en egen alpacka! På Kungshaga gård i Höllviken  

finns åtta alpackor, vars ull tas till vara och blir till ljuvligt mjukt garn.  
Ett annat material som inte bara är underbart vackert, utan också betydligt 

mer hållbart än bomull, är linne. Linet kräver mycket mindre vatten, 
gödning och bekämpningsmedel för att produceras, och kan dessutom 

odlas på kallare breddgrader. Klänning i ekologiskt linne, stl 34–46, 1 499 kr, 
GR Nature. Smalrandig linnekjol, stl XS–XL, 2 399 kr, Nygårdsanna. 

Långkofta i kashmir, stl XS–L, 4 860 kr, Balmuir. Därifrån kommer också  
de mjuka kashmirsockorna, 600 kr. Hatt i ylle, 690 kr, KN Collection.  
De handgjorda bootsen är tillverkade av läder som garvats med  

vegetabiliska ämnen i stället för det miljöfarliga ämnet krom,  
stl 35–42, 1 595 kr, Ten Points.
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Nära ursprunget
I famnen ligger nyklippt ull från gårdens 

alpackor, och över axlarna vilar en vacker kofta 
av mjukaste alpackagarn. Koftan är stickad  

i ett kvinnokollektiv i Bolivia, stl S–XXL, 2 599 kr, 
Esencia. Kortärmad blus i ekologisk bomull, 

stl XS–XL, 699 kr, I Dig Denim. Jeans av ekologisk 
bomull, stl 25–34, 1 099 kr, Kings of Indigo. 

Handgjort armband, 630 kr, Retrieve of Sweden. 
Träsandaletter i vegetabiliskt garvat läder – 

bättre för miljön, bättre för de som jobbar med 
det och bättre för alla som har skorna  

på sig, stl 35–41, 1 900 kr,  
Swedish Hasbeens.
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Tid för eftertanke
Hållbarhet handlar i mångt och mycket om eftertanke.  

Hur vill jag leva mitt liv? Vilka val vill jag göra? Skriv ner dina tankar  
i en anteckningsbok av återvunnet papper, 95 kr, Iris Hantverk.  

Även lampskärmarna är tillverkade av återvunnet papper, 399 kr,  
Afro Art. Lampa av oxiderad mässing, 1 650 kr, Konsthantverk.  
Karaff och dricksglas av återvunnet glas, 299 kr respektive  
259 kr/2 stycken, Cult Design. Läsglasögon av bark från  

Roslagens skogar, 395 kr, Favoptic.

Renaste tvätten
I tvättstugan kan du göra stor skillnad för miljön. 

Därtill är de hållbara valen ofta så vackra att de gärna får 
ligga framme. Koncentrerad såpa gjord på solrosolja,  

49 kr, Gröna Gredelina. Därifrån kommer även två naturliga 
tvättmedel: tvättnötter, 129 kr, samt tvättflingor av  

Aleppotvål, 129 kr. Kökshanddukar, 149 kr/st, Lovely Linen. 
Komposterbar tvättsvamp, 90 kr, Iris Hantverk.  

Tvål på snöre, 79 kr, Afro Art. Klädnypor av trä, 89 kr/30 st,  
och naturborstar, 79 respektive 99 kr,  

Gröna Gredelina.
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Första vårkänningen
Byxdräkten andas amerikansk workwear,  

medan de blekt rosa nyanserna och den beige yllerocken 
adderar en mjukare känsla till säsongens bästa outfit.  

Snart är våren här! Tunn rock i återvunnet ylle,  
stl XS–XL, 2 499 kr, Brixtol. Byxoverall i ekologisk bomull,  
stl XS–XL, 1 499 kr, Kings of Indigo. Skjorta, del av set,  
stl S–L, 1 595 kr/set, A Part of The Art. Sidensjal, 499 kr,  

Afro Art. Sneakers av vegetabiliskt garvat läder,  
stl 36–46, 1 595 kr, Tretorn. 
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Plagg på plagg
Inled våren i lager på lager, det ena finare  

än det andra. Långskjorta med trekvartsärm i 
ekologisk bomull, stl S–L, 1 795 kr, A Part of The Art. 

Väst i grovt linne, stl 34–44, 2 499 kr,  
Nygårdsanna. Jacka i ekologisk bomull, stl XS–XL, 

xxx kr, från nederländska Kings of Indigo,  
som har en rakt igenom hållbar produktionskedja  

– från ekologiska bomullsodlingar via  
rättvisa arbetsförhållanden till klädtransporter. 

Jeans av återvunnet material, stl 24–33,  
1 300 kr, 2nd Day. Sneakers, stl 36–46,  

1 595 kr kr, Tretorn.
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”Lin är inte bara ett underbart  
               vackert material, det är också  
      långt mer hållbart än bomull”

Beständiga ting
Vissa inredningsdetaljer håller hur länge som helst.  

Naturliga material och jordnära nyanser går att kombinera  
i oändlighet – och låt gärna en färgklick bryta av  

och skapa liv. Det uppskattas av både människor och getter.  
Grå linnekudde, 500 kr, och ofärgad linnekudde,  

428 kr, båda från Balmuir. Multirandig kudde,  
550 kr, Afro Art.
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Vacker variation
Med knappar i klänningen kan du variera  

den på många sätt. Bär den stängd,  
öppen eller knäpp endast några knappar  

och låt en vacker kjol kika fram. Tunn  
rock i återvunnet ylle, stl XS–XL, 2 499 kr, 
Brixtol. Ärmlös linneklänning, stl 34–48,  

1 599 kr, GR Nature. T-shirt i ekologisk bomull, 
stl XS–XL, 499 kr, Kings of Indigo, som  

också har randig kjol av ekologisk bomull,  
stl XS–XL, 1 299 kr. Basker i kashmir,  

1 010 kr, samt sockar i samma mjuka material, 
600 kr, Balmuir. Ring av återvunnet  
Rörstrandsporslin, 1 595 kr, Sägen.  

trästövletter av vegetabiliskt garvat läder,  
stl 35–41, 3 200 kr, Swedish  

Hasbeens.
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Mjukaste vänner
Det här är alpackan Kardemumma. Hennes päls klipps  

inför sommaren för att det mjuka djuret inte ska bli för varmt. 
Självklart tas ullen till vara och blir till mjukt och varmt 

 garn. Alpackor har ett naturligt lugn inom sig, och på gården  
i Höllviken används de i rehabiliteringen av människor  

med särskilda behov. Klänning i ekologisk bomull,  
stl XS–XL, 599 kr, I Dig Denim. Rustik linnerock, stl 34–44,  

4 299 kr, Nygårdsanna. Halsband och ring av  
återvunnet Rörstrandsporslin, 1 595 respektive 4 495 kr,  

Sägen. Cowboyboots, stl 35–42, 1 595 kr,  
Ten Points.
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Hållbart hantverk
Att skapa med händerna är ett bra sätt  

att påminna sig själv om att leva mer hållbart.  
”Slow fashion” på riktigt! Puderrosa linneklänning 

med krage, stl 34–48, 1 499 kr, GR Nature.  
Gles stickad mohairtröja, stl S–L, 2 495 kr, We Two. 
Keps i grovt linne, 899 kr, och jeanskjol, stl 34–44, 

2 199 kr Nygårdsanna. Sockor i kashmir,  
600 kr, Balmuir. Boots av vegetabiliskt garvat 
 läder, stl 35–42, 1 595 kr, Ten Points. Stickset  
till halsduk av mjukt och hållbart yllegarn,  

600 kr, We are Knitters. 


