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#IDare

Dare to...
Att våga! Vår passion är att inspirera fler kvinnor till att våga följa sina drömmar och gå sin egen väg. Låt 2022 bli året då vi vågar språnget! Tar
språnget mot våra drömmar, bort från det som skaver och möts på en plats utan jante där vi hyllar, peppar och lyfter varandra framåt!

Efter tider fyllda med restriktioner, pandemi och social distansering vill vi med vår nya kollektion hylla det feminina och våga drömma igen. En
kollektion som ska ingjuta mod och ny energi i våra sinnen och få oss att hoppas, längta och tro igen. 

Skira drömmiga kvaliteter i ljusa pasteller varvas med både djärva och färgglada prints i vårens kollektioner i olika modeller som lockar fram det
feminina och pockar på vår uppmärksamhet. Nu är det dags att hitta glädjen och kliva fram i rampljuset! Grafiska mönster är en trend för året där
vi tagit fram ett par kollektioner i klassiskt svartvitt med perfekt passform i fokus. Klassiska looks med en feminin twist! Ljuvliga pasteller mixas
ihop med djärvare färger där gröna toner i äpple och smaragd fortsatt dominerar ihop med papaya orange och andra exotiska frukter. Vi har en
härlig sommar att se fram emot!

Att våga alltså...Att inspirera kvinnor att våga utveckla sin fulla potential och hitta sin sanna glädje och egendefinierade framgång är något jag
personligen verkligen brinner för. Jag har fått äran att föreläsa om temat i olika kvinnliga nätverk under året och min inspirationsföreläsning heter
just #IDare. 2022 är året då jag själv står på skälvande ben inför mycket nytt. Vi fyller 2 år och det är dags att växla upp vårt klädmärke och visa
att vi tar plats på riktigt. Jag lanserar en helt egendesignad linnekollektion med hållbara material som sys i vår egna fabrik, något som är helt nytt
för dem. Och det är med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot ett hejdundrande år som säkerligen kommer bjuda på både upp- och
nedgångar, med- och motgångar. 
Men det är ju det som är det härliga. Livet. 
Så låt oss spänna fast oss, luta oss bakåt och njuta av själva resan. 
Nu kör vi!

Grundare
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