
 

 
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.  

 
 
 

Pressrelease 
Augusti 2009 

 

 
Ränderna från Nils går aldrig ur 
Designern Hanna Säfströms underfundiga mönster ”Nils” skapar med dess 
vågiga ränder ett uttryck som blir lekfullt i sin enkelhet. Det går att välja mellan 
gröna eller svarta ränder på brickor, kuddfodral, bäddset och på metervara. 
Hanna lät sin bror Nils peka ut sin favorit bland hennes olika tyger och därav 
namnet ”Nils”. På detta sätt har nästan alla Hannas mönster fått sitt namn, 
genom att hennes familjmedlemmar fått peka ut just deras favorit som passar 
deras personlighet.  

Bricka Nils, 37 x 48cm 475 SEK 
Kuddfodral Nils, 50 x 50cm    325 SEK  
Kuddfodral Nils, 40 x 40cm 315 SEK 
Textil på rulle per meter   490 SEK  
Bäddset  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. 
Tygerna finns nu även till försäljning i Japan från företaget From Sweden with 
Love, www.fswl.jp.  
 
Hanna Säfström ställer ut på Formex, den 27-30 augusti på Stockholmsmässan 
och har monter C07:01. Varmt välkommen dit! 

 
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 

 
 
 
 
 
 


