
En strikkollektion i ét med naturen 

Pressemeddelelse: På den nyligt over-
ståede Northmodern-messe præsen-
terede StrikAholic sin AW16-kollektion 
bestående af  bløde strikaccessories. Med 
navne som “Wave”, “Weave”, “Melange 
Chunky” og “Seedstitch” på kollektionens 
serier fornemmer man med det samme 
designer Dorte Niedziellas passion 
for strik, samt hendes forkærlighed til 
naturens dybe og behagelige toner. 

’’Det kan være strukturen på barken på 
et træ eller farver på dyr og planter. Til 
AW16-kollektionen har jeg ladet mig 
inspirere af  vandets bølgende bevægelser 
kombineret med skovens farver - både 
de rolige, brændte jordfarver og de 
mere kraftige grønne nuancer,’’ fortæller 
designer Dorte Niedziella fra StrikAholic. 

Et naturligt sammenspil 
Det er tydelig at få øje på naturen i 
StrikAholics nye kollektion, der både 
omfatter puder og plaider i grove 
strikkvaliteter, der på mange måder 
minder om efterårets og vinterens 
robuste natur. Farveskalaen er ligeledes 
tæt på naturen. Med farver som mosgrøn, 
koboltblå og brændt orange tilføjer den 
kontrastfyldte kollektion dybde på en 
nynordisk facon. 

Serien Wave bestående af  puder og plaider 
er strikket med forskellige strikteknikker 
og -strukturer, som er inspireret af  havets 
bølger. Her strikkes grundfarven med i 
hele puden, mens mønsterfarven skifter. 
På den måde glider farverne sammen 
som bølger i havet. 

Wave Blanket
Materiale: uld og polyamid
Mål: h. 170 cm, b. 130 cm
Vejledende pris: kr. 1.549,-

Wave Cushion
Materiale: uld og polyamid
Mål: h. 50 cm, b. 50 cm
Vejledende pris: kr. 749,-
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Weave Knit Cushion
Materiale: uld og polyamid
Mål: h. 40 cm, b. 60 cm
Vejledende pris: kr. 599,-



I puden Melange Chuncky er lyse og 
mørke farver tilfældig mikset og strikket 
i en kraftig, enkel glatstrik, der giver et 
naturligt mønster. 

Udvidelse af  strikfamilien
Som noget nyt tilføjer StrikAholic senge-
tæpper til sin imponerende produkt- 
portefølje. Seedstitch Bedspread er strik-
ket i 100% bomuld melange - et lettere 
og finere materiale, der giver en fløjsblød 
kvalitet. Sengetæpperne er strikket i en 
klassisk perlestrikstruktur, som giver 
tekstilet den samme fasthed som ved 
vævning. 

Farverne til sengetæpperne er valgt i 
mere klassiske toner, så pudernes møn-
strede nuancer og stærkere farvespil kan 

kombineres med de rolige toner, som 
passer godt ind i soveværelset.

Kollektionens kontraster med både lyse  
og mørke toner samt forskellige struk-
turer giver et naturligt look. Alle pro-
dukter harmonerer farvemæssigt, og kan 
kombineres med hinanden eller med 
boligens øvrige tekstiler. 

Bedste hilsner fra 
Inside PR

Seedstich Bedspread
Model: Single, Sand
Materiale: bomuld melange
Mål: h. 230 cm, b. 120 cm
Vejledende pris: kr. 1.199,-

Nærmeste forhandler af  StrikAholic oplyses på  
tlf. 27 14 99 02 eller på www. strikaholic.dk. For udlån eller 
yderligere presseinformation kontakt venligst Inside PR.

Melange Chuncky Cushion
Model: Sand
Materiale: uld og polyamid
Mål: h. 40 cm, b. 60 cm
Vejledende pris: kr. 649,-


