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Cecilia Tivar
väljer stilklipp  

till en härlig höst.
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STILREDAKTÖREN TIPSAR

Cecilia inleder säsongen med  
sköna dofter och smarta väskor. 
Av CECILIA TIVAR

Höststart!
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» PATIENS ÄR ETT SKÖNT 
TIDSFÖRDRIV …«

1. David Hicks var 60- och 70-talens engelska 
inredningsguru, hans signum var starka färger,  
grafiska former och djärva kontraster. Nu relanserar 
GP & J Baker tyger och tapeter från arkiven med 
hjälp av sonen Ashley Hicks, stiltyger.se. 
2. År 2000 startade Frédéric Malle Éditions de  
parfums, som en kärleksförklaring till parfymen. 
Varje doft bär dess skapares namn. Eau de magnolia 
är framtagen av Carlos Benaïm och är hans första 
parfym för Éditions de parfums. Doften är modern 
och elegant, med en perfekt tyngd i blomdoften, 
1 035:-. Cowparfymeri.se.
3. Italienska Discipline gör snygga och moderna 
produkter för hemmet. Pauline Deltour har skapat 
en smart väska, en hold-all i kanvas och läder med 
en extra axelrem, perfekt som jobb- och weekend-
väska, 6 900:-, Discipline.
4. Ett nätt litet bord, Trio från Neri & Hu för  
De la Espada med skiva i mässing och underrede 
i amerikansk valnöt, 9 800:-. Perfekt i storlek och 
utförande som extrabord eller sidobord.
5. Patiens säger vi, men engelsmännen säger  
solitaire, d v s spel för en, ganska skönt tidsfördriv 
för lata dagar. Clara von Zweigbergk har gjort 
denna fina kortlek för Hay, 99:-, Hay.dk.
6. Martino Gamper, italiensk formgivare verksam  
i London, har gjort en serie glas för irländska  
J Hill’s standard, ett nytt glasbruk i Waterford som 
vill bevara det traditionella hantverket inom glas-
industrin. Från 1 100:-. 
7. En av årets snyggaste matböcker har skrivits  
av Per-Anders och Lotta Jörgensen, paret bakom  
mattidningen Fool, utnämnd till världens bästa 
mattidning. Eating with the chefs presenterar några 
av världens bästa kockar, deras restauranger och 
maten de själva äter under en arbetsdag. Med 
 enkla, spännande recept och fantastiska bilder, 
358:-, Phaidon.com.
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