
FAMILJEN, Hanna Säfströms första textilkollektion. 

På Formex i augusti ser Hanna Säfströms första textilkollektion med 
inredningstyger (från 490-525 kr/m), kuddfodral (från 315-340 kr), 
bäddset ( 1870 kr) och brickor (från 300-495 kr) dagens ljus.  
Monter C18:72. 

Tygerna, som alla är i 100 % bomull, har namn baserade på 
Hannas familj. Här finns stolta blomster älskande mamma Elsa, 
sköna teatersystern Emma, självständiga fotografsyrran Clara och 
resliga vagabond bror Nils, samt professor morfar Bengt. Familjens 
personligheter syns tydligt i respektive mönster de givit namn till. 
Mamma Elsa, syster Emma och bror Nils fick peka ut sina favoriter 
medan Hanna namngav de två sista mönstren helt själv. Morfar 
Bengt var gammal och vissnade, det kändes som på hösten när 
löven faller. Syster Clara fick ge namn åt det självständiga 
mönstret med blad och bär. 

Mönstren är handtecknade, naturinspirerade, noga färgsatta och 
tryckta i ett nära samarbete med Rydboholms tryckeri utanför 
Borås. Alla tyger och produkter är tillverkade och producerade i 
Sverige och finns att köpa på webbshoppen hannasafstrom.com 
samt hos utvalda återförsäljare. 

Hanna Säfström har en gedigen utbildning inom dekorationsmåleri 
och färgsättning och har drivit företaget Hanna Säfström Design 
sedan 1999. Hon har sedan dess bland annat målat handgjorda 
1700-talstapeter till Carl von Linnés hem i Uppsala, Svartsjö Slott för 
SFV, stora illustrationer på ICA:s kontor i Sverige och Norge och 
anlitats av bl.a. Skansen, Liljevalchs konsthall och Sandbergs Tyg 
och Tapet. 

Som dekorationsmålare och färgsättare jobbar Hanna ofta med 
färdiga idéer och koncept eller med helt fria händer i ett tätt 
samarbete med kunden. 

I och med textilkollektionen tar Hanna Säfström steget fullt ut och 
skapar en egen kollektion, en dröm som legat och grott länge och 
som också blivit startskottet för en rad nya projekt. 

För ytterligare information och pressbilder besök: 
www.hannasafstrom.com eller ring Hanna på 0708-26 64 51 

Info: 

Hanna Säfström  

Född: 1976 

Bor på Södermalm i Stockholm. 



Ateljé och showroom på Karlavägen 68 i Stockholm. 

Hemsida och webbshopp: www.hannasafstrom.com 

Tel: 0708-26 64 51 
 

 


