
MELIMELI välkomnar våren med färg, mönster och keramik 

Inför våren har MELIMELI utökat sitt sortiment med ett spännande 
keramiksamarbete och hållbara utökningar av sitt accessoarutbud med hjälp av 

spillprodukter från sin möbelproduktion.  

Keramikkollektionen, som går i prickigt och randigt, är ett samarbete med WARE som 
konstnären Sabrina Vaino står bakom. Det är en kollektion med en blandning av krukor, 
burkar och ljus med inspiration av MELIMELI’s yin/yang-kollektion där mönster blandas 
för ett mer balanserat hem. Keramiken är handgjord i Sabrinas studio utanför Stockholm, 
och lanserar i mitten av maj.


”Att ta fram keramikkollektionen tillsammans med Sabrina har varit så inspirerande och 
kul och jag älskar resultatet som blev romantiskt med en touch av punk. En kollektion 
med piercingar, mönster och ojämna former där varje produkt är unik”, säger Amelia 
Widell, grundare av MELIMELI.


Accessoarnyheterna innefattar tvåsidiga kuddar och överkast. Ena sidan är i sammet och 
andra i linne, i färgerna Dusty Pink/prickig samt Amber/randig. I tillverkningen har man 
tagit vara på överblivna textilier från möbelproduktionen, vilket gör att materialen 
genomgående är av samma exklusiva kvalitet i såväl möbel som accessoar. 


”När hela världen nu vänts upp och ned har vi likt många andra företag fått tänka om och 
göra annorlunda. Våra hem har aldrig vart viktigare och det är få av oss som någonsin 
spenderat så mycket tid hemma som vi gör just nu. Att färgsätta mitt hem med mönster 
och positiva färger är för mig en viktig del i att hålla energin och humöret levande. Man 



skulle kunna kalla mig en antiminimalist, vilket har fått spegla MELIMELI som helhet, men 
också de nya kollektionerna som släpps nu under våren”, säger Amelia.


MELIMELI’s kärlek till färg har även tagit uttryck i lanseringen av den nya adderingen till 
linnekollektionen, ”Pistage”, som går i en härlig, ljusgrön nyans.


För ytterligare inspiration inför vår och sommar har MELIMELI tillsammans med 
inredningsdesignern Caroline Sandström tagit nya bilder i sitt showroom på Artillerigatan 
16 i Stockholm. Bilderna innefattar såväl möbelklassiker som nya favoriter. 


Bilderna finns att ladda ner här.


För mer info kring lanseringsdatum och priser, vänligen kontakta elise@melimelihome.se.


https://www.dropbox.com/sh/7tb79k97t0b7pz6/AAAfTnhSyjMCzWAH1OsCA_Tja?dl=0
mailto:elise@melimelihome.se

