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Rickfors & Rickfors lyckad modevisning på
Stockholms Stadsmuseum
Under Stockholm Fashion Week visade Rickfors & Rickfors en höst/vinter kollektion på Stockholms Stadsmuseum
med dam- och herrplagg i ekologiska tyger och återvunna material.
EvaLotta och Mikael Rickfors startade klädmärket Rickfors & Rickfors hösten 2009 och har skapat kollektioner för alla åldrar.
Tyger och material är ekologiska eller miljövänliga. Vintern 2009 lanserades deras storsäljare BambooJamas® - en
mönsterskyddad pyjamas för bebisar och små barn i ekologisk bambu och ekologisk bomull. Under Stockholms modevecka
visades deras tredje kollektion för dam och herr.

- Den här gången har vi skapat en liten festkollektion för dam och herr. Som i
tidigare kollektioner går några av plaggen att använda på fler än ett sätt och
året runt. Vi har använt oss av ekologisk bomullssatin, silke och en skön
bambuviskos. Några av plaggen har knappar av kokosnöt. Jag gjorde faktiskt
halsband av svärmors gamla knappar och återvunna modetidningar! Det är
roligt att kunna återanvända material samtidigt som det är en stor utmaning att
vara kreativ när tillgången till framförallt tyger är begränsat, berättar EvaLotta.
- Än så länge, lägger Mikael till. Men det kommer. Till exempel i USA har man
kommit mycket längre och blandar ekologiska och hållbara material friskt. Där
är efterfrågan på närproducerat och ekologiskt större.
Rickfors & Rickfors kläder finns bland annat att köpa hos välsorterade klädbutiker och
på företagets webbsida www.rickforsrickfors.com
För ytterligare information kontakta:
EvaLotta Rickfors
E-mail: evalotta@rickforsrickfors.com
Tel: 08-25 15 12
Mobil: 0731-82 60 33
http://www.rickforsrickfors.se
Rickfors & Rickfors vill bidra till ett snyggt och ekovänligt mode i världen. Målgruppen är kvinnor och män, men de gör även
kollektioner för bebisar och barn. De gör två kollektioner per år och använder sig av ekologiska eller miljövänliga material.
Designen är tänkt att vara användbar på flera olika sätt, dvs. ett praktiskt plagg lika väl som det är snyggt och skönt.

