
135home              country

Naturligt, 
NATURLIGTvIS|HANDPLOcKAT

det kliar i våra gröna textilfingrar. Att prioritera 
det ekologiska och tänka med både hjärtat och hjär-
nan. Eva-Lotte Sandin är kvinnan bakom företaget 
Naturens Syster. De arbetar för en hållbar textilin-
dustri och säljer ekoprodukter i material som linne, 
siden, hampa, bomull, ylle och till och med nässla.

– Det som är spännande med tyger är att de kan 
spegla växtrikets variation. Där finns allt från de 
nätta, nätta linblommorna till de aggressiva, rent 
brutala nässlorna, och allt kan bli tyger säger Eva-
Lotte Sandin. 

Intresset kom vid barnsben. På landsbygden i 
Småland följde Eva-Lotte Sandin med mamma till 
kyrkans syförening. Där virkades, stickades och 
syddes. Hennes pappa, med ett stort intresse för 
växter, tog ofta tidiga cykelturer med sin dotter för 
att leta efter florans skatter. 

– Jag brinner för miljön, men jag brinner också 
för design. Jag tror att det är viktigt att inse att de 
två faktiskt går att kombinera. 

Ett sätt att tänka grönt är att tänka naturfärgat. 
En av textilindustrins största miljöbovar är näm-
ligen färgning av tygerna. Naturens Syster satsar 
istället på knappar, pärlor, mönstersömmar och 
applikationer som dekorativa detaljer.

– Det finns också något oerhört vackert med det 
naturfärgade tyget. Linnetyg som färgats naturligt 
bleks och åldras på ett särskilt snyggt sätt, säger 
Eva-Lotte Sandin. 

Men allt som heter eko är inte nödvändigtvis bra. 
När du shoppar sommarens ekotyger ska du hålla 
utkik efter GOTS-märkningen. Den garanterar en 
miljöanpassad produktion och bra arbetsförhållan-
den för de anställda i tillverkningsprocessen.

4. en härliGt vild nässelkudde med en ruf-
sig tofs och ”blå safirer” som krona på ver-
ket. Fungerar lika väl inomhus som utomhus. 

1. denna Skira gardindröm är ett måste 
i sommar. Tillverkad av silduk och prydd en 
gammaldags virkning. 

2. Gardinkappa i ekologiskt linne kantad 
av förtjusande spets i äldre stil. 

5. duk av naturfärgat linne med dekoratio-
ner i form av trollsvansar av silke- och lingarn. 

6. Gardin av ekologiskt, tunt och skirt linne 
i en livsbejakande, starkt rosa färg. 
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NATURLIGTvIS!

Solstrålar, ljumma vindar och trädgårdsdofter letar sig nu in genom 
öppna fönster och dörrar. Gränserna mellan ute och inne suddas ut. På 
Naturens Syster görs textilierna som matchar sommarkänslan: vackra, 

ljusa och skira  som fjärilsstoft. Den gröna tråden: Naturen.


