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NatureNs syster säljer inredningstextilier 
som gardiner, kuddar, dukar men även spetsar och 
brudklänningar. Till allra största delen handlar 
det om ekologiska naturmaterial och Eva-Lotte 
Bernekorn Sandin arbetar fram små kollektio-
ner med hög kvalitet. Produkterna sys sedan av 
sömmerskor på olika orter i Sverige. Den första 
brudklänningsmodellen gjordes i ett kraftigare 
linnetyg med en liten jacka, och just nu arbetar 
Eva-Lotte Sandin med att ta fram ytterligare en 
modell som kommer att bestå av ett tunnare lin-
netyg med handknypplade kvalitetsspetsar från 
Vadstena, som är ett gammalt anrikt centrum för 
spetstillverkning.  

Just Nu fiNNs produkterna från Naturens 
Syster i butiken Lifestyle Casa i den nyöppnade 

inredningsgallerian i Slagsta, men i framtiden räk-
nar Eva-Lotte Sandin med att kunna saluföra sina 
artiklar på flera platser. Eva-Lotte brinner starkt 
för att kunna förena vackra och gedigna produkter 
med ett ekologiskt tänkande och minimera den 
negativa påverkan som de under tillverkningspro-
cesserna kan ha på miljön. Dessutom har hon åt-
skilliga idéer om att kombinera sina textilier i nya 
produkter i samarbete med företag i andra bran-
scher som till exempel handelsträdgårdar och mö-
belsnickerier. 

ProdukterNa tillverkas nu i mindre serier 
enbart i Sverige, men Eva-Lotte Sandin har vissa 
planer att i framtiden kunna ha en större produk-
tion även utanför landet. Hon är dock medveten 
om att det kan vara svårt att hitta lämplig plats.

– Jag har fått erbjudanden både från Bangladesh 
och från Portugal, men jag måste försäkra mig om 
att villkoren blir bra, även för dem som jobbar. 
Nästa steg är att åka ner på plats och kolla upp det. 
Jag vill ha kvalitet och långsiktigt hållbarhet på 
alla plan säger Eva-Lotte Bernekorn Sandin.

Vackra textilier med 
ekologiska förtecken
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Eva-Lotte Bernekorn Sandin driver Naturens Syster som förenar skönhet och 

exklusivitet med ekologiskt tänkande. De textilier som företaget säljer är av naturliga 

material och sys upp i små kollektioner i samarbete med sömmerskor i Sverige. Eva-

Lotte är kreativ och har ögon och öron öppna för likasinnade samarbetspartners på 

olika områden runt om i landet. 
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”Jag har fått erbjudanden 
både från Bangladesh och 
från Portugal, men jag 
måste försäkra mig om 
att villkoren blir bra, även 
för dem som jobbar. Nästa 
steg är att åka ner på plats 
och kolla upp det. Jag vill 
ha kvalitet och långsiktigt 
hållbarhet på alla plan”  


