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NatureNs syster etablerades 2009 och har 
som grund ett lika stort engagemang för naturen 
som för textilier. Tanken är att sortimentet ska vara 
i harmoni med naturen och långsiktigt hållbart i ett 
miljöperspektiv. Eva-Lotte Sandin driver företaget 
och använder helst naturmaterial som ull, silke, 
bomull, lin, bambu, nässla etc! Hennes tyger har i 
många fall GOTS-märkning, Global Organic Textile 
Standard. En internationell märkning för naturfibrer 
som omfattar både sociala och miljömässiga krav. 
Naturens Syster för också produkter av återvunna 
fib-rer i nya tyger. Till exempel använder de ett 

tyg som är återanvänt siden från avlagda sidensaris 
inslagna i bomullsvarp. Eva-Lotte använde det mate-
rialet till att ta fram en kudde.  
– Det är viktigt att kommande genenerationer gör 
prioriteringar. Produkterna jag erbjuder är snygga 
och sammankopplade med den ideologiska värde-
grunden som ekologiskt tänkande innebär, säger 
Eva-Lotte. 

eva-lotte har tidigare arbetat som ingenjör 
inom miljöområdet. I den verksamheten såg hon 
hur dagens teknik påverkar miljön. Hon slutade som 

ingenjör och ville förverkliga miljötankarna speciellt 
i textilbranschen. I augusti kommer hon att vara med 
på FORMEX-mässan. 
– Jag tror på att mötas personligen! Vi vill erbjuda 
trevliga kombinationer med vårt koncept och då det 
är viktigt att känna sig personligt bemött. Det som är 
unikt gillar vi och gör gärna sådana saker. Biologisk 
mångfald är något vi värnar om och mångfald är 
motsats till enfald. Det gället att ta till vara på 
mångfalden på många olika sätt, det borgar för bättre 
livskvalitet. Fler ska platsa och känna sig hemma, 
säger Eva-Lotte Sandin.

eva-lotte saNdéN designar modeller och har söm-
merskor i Sverige som syr. I framtiden är tanken är att 
Naturens Syster ska ha återförsäljare. Kunderna finns 
i Sverige, men Eva-Lotte vill också expandera till 
Norden och kanske öppna egna butiker. Kunderna 
som handlar av henne är medvetna i största allmän-
het och i synnerhet om naturen och sina egna val 
och möjligheter att ta ansvar för vår plats i tillvaron. 
Eva-Lotte vill samarbeta med återförsäljare som 
säljer växter och trädgårdsprodukter. Målsättningen 
är att textilier ska ta större plats. 
– Att köpa våra textilier ska vara en investering som 
familjen eller företaget gör, en viktig investering för 
oss och en bättre värld, avslutar Eva-Lotte Sandin.
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Naturens syster erbjuder snygg och helst ekologisk inredningstextil. Eva-Lotte Sandin 
driver Naturens Syster och tycker att estetiska krav och ekologisk framtagning av 
textilier är lika viktigt.
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Besök vår butik på:
www.naturenssyster.se


