
ÄLVÄNGEN. Design 
Karoline Lenhult från 
Älvängen väcker nu 
uppmärksamhet med 
sin mönsterkollektion 
”Nynna”.

Kollektionen tar 
avstamp i traditionella 
svenska barnvisor, som 
”Prästens lilla kråka”, 
”Lilla snigel akta dig” 
och ”En elefant balan-
serade”.

– Det är en möns-
terkollektion för både 
barn och vuxna som 
inspirerar till att titta, 
sjunga, skratta och 
välja tillsammans, 
säger Karoline Lenhult 
till Alekuriren.

Karoline Lenhult tog magis-
terexamen i produktdesign 
på Högskolan för Design och 
Konsthantverk (HDK) i Gö-
teborg förra våren. Som ex-
amensarbete gjorde Karoli-
ne en tygkollektion som hon 
döpte till Nynna. 

– Mitt examensarbete 
grundade sig i viljan att tillfö-
ra ett alternativ till de möns-
ter som finns på marknaden 
idag för barnrum. Målet var 
att skapa en textil mönster-
kollektion för barnrum där 
jag ville hitta ett uttryck där 
resultatet kunde bli attrak-
tivt för en kombinerad mål-
grupp, både barn och vuxna, 
säger Karoline Lenhult.

Karoline var noga med att 
hitta en gemensam utgångs-
punkt i valsituationen. Av 
den anledningen blev det na-
turligt för henne att anknyta 
till traditionella svenska barn-
visor.

Bredda möjligheterna
– Det är ett forum som båda 
parter känner igen. De flesta 
föräldrar sjunger och läser 
med sina barn och det är ett 
välkänt och tryggt sätt att 
mötas. Jag ville bredda möj-
ligheterna för vuxna och barn 
att tillsammans välja ett och 
samma mönster, men utifrån 
olika perspektiv, säger Karo-
line.

Nu har Ljungbergs Textil-
tryck i Floda tagit upp Karo-
line Lenhults kollektion i pro-
duktion, vilket naturligtvis be-
tyder en hel del för henne.

– Varje år jobbar de med en 
eller flera studenter. Jag är jät-
teglad över att ha få mitt ex-
amensarbete producerat och 
det är inte annat än att det 
känns lite lyxigt.

Karolines mönster lansera-
des även på den årliga Möbel-
mässan i Stockholm, där det 
samlade omdömet blev odelat 
positivt.

– Kollektionen togs emot 
med öppna armar. Det är 
många uppköpare på plats 
vid ett sådant tillfälle och 
det innebär att man får en 
direktreaktion. Framförallt 
var det många arkitekter som 

jobbar med barnmiljö som 
tyckte det var roligt att änt-
ligen få se stora mönster för 
barn.

Frilansare
Vad kollektionen ”Nynna” 
kan resultera i återstår att se. 
För närvarande arbetar Ka-
roline Lenhult som frilans-
produktdesigner, med bland 
andra SCA som uppdragsgi-
vare.

– Så länge det fungerar att 
vara frilansare är jag nöjd. 
SCA har jag ett löpande kon-
trakt med och det innebär en 
stor trygghet. Just nu befinner 
jag mig i ett intensivt skede 
med att utveckla en nylan-
sering av Liberos sortiment. 
Andra uppdragsgivare som 
jag jobbar med är Ikea och 
Nybro Glasbruk, avslutar Ka-
roline Lenhult.
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Spiskassett 520 P
Keddys spiskassetter är Sveriges mest sålda. Med 520 P förvandlar 
du din befintliga spis till en effektiv och säker värmekälla. Tillverkad 
i kraftigt gjutjärn med tio års garanti (gäller ej glaset).

• Verkningsgrad på ca 70 % 

• Effekt på upp till 12 kW 

• 10 års garanti (ej glaset) 

• Passar de flesta öppna spisar

Rek. pris: 11 990 kr

Carisma
Mjukt formgiven och gedigen murspis av så lätt konstruktion 

att den går att ställa direkt på trägolv. En smäcker och effektiv 

värmekälla som är lätt att placera och montera. Den är även lätt 

att måla i valfri kulör.

• Verkningsgrad på hela 83 %

• Effekt på 10 kW

• Avsvalningstid ca 11 timmar

• Passar mot rak vägg och i hörn

Rek. pris: 29 500 kr

Jodå, det blir en 
svensk sommar
i år också.
Vissa saker kan man vara helt säker på. Som att 

det svenska sommarvädret aldrig är att lita på. 

Och lika säkert är att en eldstad från Keddy alltid 

lever upp till dina förväntningar vad gäller både 

form och funktion. 

Keddys eldstäder finner du hos noga utvalda återförsäljare,  
Elda-butikerna och på www.keddy.se

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 • Lunnavägen 6, Alafors • e-post: lars@sturesspisar.se
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Karoline Lenhult bryter traditionellt mönster
– ”Nynna” en kollektion som väcker uppmärksamhet

KAROLINE LENHULT
Ålder: 30.
Bor: Älvängen.
Familj: Gift med Tobias Bengtsson, 
barnen Eskil 5, och tvillingarna Helle 
och Siri 2,5 år.
Fritid: ”Familj och vänner och god 
mat, gärna i kombination. Jag syr 
kläder, jag var en sådan som tog 
mammas gardiner och sydde märk-

liga kreationer av. Sedan gillar jag att 
paddla kajak, jag är gift med en padd-
lingsfanatiker. Ett annat intresse som 
jag har är att bygga och plantera i 
min lilla trädgård.”
Favoritmusik: ”Popmusik. Jag är all-
ätare.”
Lyckotal: 13.
Favoritfärg: Grön.

Designförebild: ”Stig Lindberg, 
därför att han symboliserar ett 
arbetssätt som jag eftersträvar. Han 
skapade design på en bred front utan 
att något för den delen behöver ge 
avkall på kvalité.”

Karoline Lenhult kommer ursprungligen från Lidköping, men har sedan 1999 varit bosatt i 
Älvängen. Karoline, som här ses tillsammans med sina tre barn Eskil, Helle och Siri, är desig-
ner och hennes kollektion ”Nynna” har nu tagits upp av Ljungbergs Textiltryck i Floda. 

”Nynna” är en mönsterkol-
lektion som tar avstamp i 
traditionella svenska barnvi-
sor, bland annat ”Lilla snigel 
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