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OYYO BLANDAR DET ENKLA MED DET DJÄRVA OCH KOMBINERAR EN 
STARK KÄRLEK TILL MÖNSTER OCH NYTÄNKANDE HANTVERK MED 
EN PASSION FÖR DESIGN. 

Oyyo är en oberoende designstudio och producent. Studion arbetar under nomadiska former och ut-
forskar mötet mellan kulturer, design och hantverk. Oyyo grundades hösten 2011 i Stockholm, av Lina 
Zedig och Marcus Åhrén, som tillsammans har en bred bakgrund inom inredning, textilkonst, mode, 
projektledning, publicering och marknadsföring.

Oyyo är ett uttryck för vår önskan att skapa detaljrik, tidlös design med hög kvalitet och lång livslängd. 
Vi räds inte djärva mönster, starka färger eller udda material.

Oyyo är ett globalt varumärke. Vår inspiration finns att hämta både i den svenska hantverkstraditionen 
och i lokalt konsthantverk som vi möter i vårt resande. Vår arbetsfilosofi är att tillämpa design inom ett 
brett spektrum av uttryck, och vi strävar efter att tänja på konventionella definitioner av vad material, 
form och funktion kan vara. 

“Det handlar om att göra det mesta av en viss produkt i kontexten den befinner sig. Det är inte bara kärleken till processen hur 
vardagliga föremål produceras utan också ett återvändande till ett mer hållbart sätt att förhålla sig till inredning som driver oss.” 
- Marcus Åhrén, Oyyo

Oyyo jobbar både småskaligt och storskaligt. Studion kommer att producera ett fåtal nya produkter varje 
år och på så sätt arbeta fram en produktlinje av textilier, möbler och inredningsaccessoarer. Vi uppskattar 
lekfull design och kommer även att ta fram en exklusivare serie objekt i limiterad upplaga. Dessa objekt 
kommer att skapas i samarbete med designers och kreativa företag över hela världen. Formen för dessa 
samarbeten kommer vara friare i sitt utryck och ha en experimentell anda.
 
Oyyo är modern och funktionell, minimalistisk och extravagant, sofistikerad och lekfull. Vi designar 
produkter för personer som värdesätter originalitet, detaljrikedom och små gester.
 



OYYO Nº1, EN KOLLEKTION AV SEX HANDVÄVDA DHURRIES

Vi är stolta över att presentera Oyyos första produkt, en kollektion av sex handvävda dhurries. Mattorna 
vävs av ett kollektiv av vävare i närheten av Jodhpur, den blå staden, i Indien. Till vävningen används 
100 procent ekologiskt, växtfärgat bomullsgarn. Våra dhurries är vävda med traditionell hantverksteknik 
men har ett samtida formspråk och färgpalett, de är en hållbar inredningsprodukt att vårda och uppskatta 
under årtionden. 

Kollektionens noggrant utvalda färger och starka mönster sammanfattar Oyyos kärnvärderingar på ett 
bra sätt: vi strävar efter en mer naturnära skapandeprocess och har starkt tilltro och nyfikenhet inför de 
produkter och objekt som kan uppkomma i mötet mellan olika kulturers hantverks- och designtraditioner. 

För mer information kontakta: Marcus Åhrén, marcus@oyyo.se or +46 (0)768911908, www.oyyo.se/no1/press
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