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Naturens egna färgskala

I höst tar varmare och naturliga toner över som bas i 

inredningen. De är mjuka, varma men framförallt så skapar de 

ett behagligt lugn. Från naturens skala arbetar vi med färger 

som Cream, Taupe och Woods. 

Förändra med färger

Himla erbjuder en bas utifrån vilken alla kan skapa sin egna 

stil. För att skapa effekt och förändring så lyfter vi in färger 

som den lekfulla gula nyansen Yellowish, en mer dramatisk 

djupröd Maroon och till sist för alla oss som älskar 

blåskalan – Petroleum och Lyric.

Hotel by Himla

Rätt känsla i vår miljö är viktigt, oavsett om man befinner sig 

hemma eller vill skapa en hemmiljö på distans. Därför flyttar 

Himla nu in på hotell. Här samlar vi några av Himlas mest 

lämpade produkter för hotellets alla rum. Vårt sortiment 

passar väl in på olika offentliga miljöer, och några av våra 

ledord är: färgskala, kvalitet och känsla. 

Ekologisk satsning

Rätt känsla skapar vi genom noggranna val av råvaror till 

linnet och färgerna. Speciellt viktiga är förstås bad- och 

bäddsortimentet där funktion och känsla hänger så intimt 

samman. Till vår ekologiska satsning lanserar vi i höst en 

supersoft organic micro cotton frotté.

Välkomna till Himlas 
Höst/Vinter 
kollektion
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Nature's own colour scale

This fall, warmer and natural tones take over as a base in 

the interior. They are soft, warm but above all they create a 

comfortable calm. From the nature scale we work with 

colours like Cream, Taupe and Woods.

Change with colours

Himla offers a base from which everyone can create their own 

style. To create effect and change, we bring in colors like the 

playful yellow shade Yellowish, a more dramatic deep red 

Maroon and finally for all of us who love the 

blue scale –  Petroleum and Lyric.

Hotel by Himla

The right feeling in our environment is important, whether 

you are at home or want to create a home environment at a 

distance. Therefore, Himla is now moving into a hotel. Here we 

collect some of Himla's most suitable products for the hotel's 

all rooms. Our product range fits well into different public 

environments, and some of our keywords are: colour scale, 

quality and feel.

Organic initiative

We create the right feeling through careful choice of 

raw materials for the linen and the colours. Of particular 

importance are, of course, the bath and bed range, where 

function and feeling are so intimate. For our organic initiative 

we launch this autumn a super soft organic micro cotton terry.

Welcome to Himla's 
Autumn/Winter 
collection

Välkomna till Himlas 
Höst/Vinter 
kollektion
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1  Soul of Himla sänglinne, Delia sängöverkast, Sunshine gardin
Soul of Himla Bed Linen, Delia Bedspread, Sunshine Curtains

2  Maxime handdukar, Max badrumsmatta, Pure Senses doftserie
Maxime Towels, Max Bath Mats, Pure Senses Scented Series

3  Indra och Glamour kuddar, Lawrence pläd, Sunshine gardin
Indra and Glamour Cushions, Lawrence Throw, Sunshine Curtains

2
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SOUL OF HIMLA
Soul of Himla har det essentiella av Himla vad det gäller färgskala, 
kvalitet och känsla. I höst tar vi
kollektionen till en ny nivå i 
både färger och stil.

Soul of Himla shows the 
essential of Himla when it comes
to colours, quality and feeling.
This fall we take our collection
to a whole new level in terms
of both colours and style.



CHANGE YOUR STYLE WITH COLOURS
Hello Yellow

1  Sunshine, Merlin, Indra, Sunset kuddar, Dalsland lampa
Sunshine, Merlin, Indra, Sunset Cushions, Dalsland Lamp

2  Sunshine servetter och bordslinne, Dalsland lampa
Sunshine Napkins and Table Linen, Dalsland Lamp

3  Sunshine sänglinne, Mira Loose-fit överdrag och sängkappa, Leon pläd, 
Dalsland  lampa
Sunshine Bed Linen, Mira Loose-fit Bed Cover and Bed Skirt,  Leon Throw,
Dalsland Lamp

1
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CHANGE YOUR STYLE WITH COLOURS
Hello Yellow
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1  Merlin, Victor och Lawrence pläd, Sunset, Merlin, 
Indra och Herring kuddar
Merlin, Victor and Lawrence Throw, Sunset, Merlin, Indra and 
Herring Cushions

2  Fresh Laundry Kimono, Lina handdukar, Max badrumsmatta,
 Mood doftserie
Fresh Laundry Kimono, Lina Towels, Max Bath Mats, 
Mood Senses Scented Series 

3  Mira överdrag och sängkappa, Hope Plain sänglinne, 
Lawrence pläd, Delia sängöverkast
Mira Bed Cover and Bed Skirt, Hope Plain Bed Linen, 
Lawrence Throw, Delia Bed Spread

2
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DECORATE WITH COLOURS
 Eclectic Redness



1  Carla och Hannelin överkast, Soul of Himla och Hope sänglinne, 
Weeknight överdrag och sängkappa
Carla and Hannelin Bedspread, Soul of Himla and Hope bedlinen, 
Weeknight Bed Cover and Bed Skirt

2  Fresh Laundry handduk, Lina handduk, Max badrumsmatta, Mood doftserie
Fresh Laundry Towel, Lina Towels, Max Bath Mats, Mood Scented Series

3  Sunshine bordslinne, Sunset servett, With Pleasure keramik, Särö mattor
Sunshine Table Linen, Sunset Napkin, With Pleasure Ceramics, Särö Rugs2

IN THE MOOD FOR BLUES
      Eclectic Blues 

1
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1  Ebba Heading Tape Dim-out, coated half-linen for a dim-out effect
Find also Ebba Roman Blind Dim-out with the same effect, colour Taupe.

2  Herring, a jacquard-woven cushion in a shiny linen and silk mix 
Comes in an elegant stripe, available in colour Woods and Black. 

3  Leon Throw in a linen and lambswool blend, woven with a border in tonal colour
Colour Ecru and Pencil

4  Indra, our soft Velvet Bedspread, quilted, comes in single and double generous width
Find also Indra in Cushions and Curtains. Colour: Mother of Pearl, Taupe and Maroon

1

2

3
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New 
Collections

5  Hälsingland and Svealand Linen Curtains, with an extra dimension of elegance and style
Light weight weave in a linen-viscose blend,  both collections in colour Oatmeal 

6  Maxime Towels in a super soft micro organic cotton terry
Coordinated with Max Bath Mats, in colour  White, Mother of Pearl, Taupe and Lead

6
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1

1  Soul of Himla servett och bordslinne, With Pleasure keramik, Vasa servettring 
Soul of Himla Napkins and Table Linen, With Pleasure Ceramics, Vasa Napkin Ring

1



Dukat med smak

Enligt kockarna äter vi först med ögat. Därefter näsan. Sedan
kommer känslan av strukturen mot gommen och sist smaken.
Med Himlas produkter är det roligt att arrangera ett matbord
och bjuda på middag enligt den principen. Skapa en helhet. 
Lek med vårt mångfärgade sortiment med dukar, löpare, 
servetter, tabletter och dekorativa servettringar som 
accessoarer.

Set Your Table Tastefully

We eat with our eyes first, chefs claim. The nose comes  
second, followed by the sensation of the structure against our 
palate and then, finally, the taste. Himla’s collections make it 
fun to set a table and serve dinner according to that principle. 
Let all your details form a whole. Play with our 
colourful range of products, using tablecloths, runners, 
napkins, placemats and decorative napkin rings as 
accessories.

Dining



BORDSLINNE TABLE LINEN

White Mother of Pearl Lead

Taupe

Kohl

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C /  
Machine Wash 60°C 

Servett / Napkin  
50×50 cm 

Löpare / Runner 
40×180 cm 

Duk / Tablecloth  
160×270 cm
160×330 cm

Soul of Himla bordstextil i hellinne av hög 
kvalitet, är tvättad efter sömnad för ett  
sofistikerat och ledigt uttryck.

Soul of Himla table linen of high quality  
is garment washed for a sophisticated  
and casual impression.

Soul of Himla  Classic Collection

16       HIMLA DINING

Seasonal

Basic



Soul of Himla bordslinne Taupe och Mother of Pearl, Vasa servettring Silver 
Soul of Himla Table Linen Taupe and Mother of Pearl, Vasa Napkin Ring Silver
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Seasonal

BORDSLINNE TABLE LINEN

Sunshine  Classic Collection

Basic

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Servett / Napkin  
45×45 cm 4-Pack 

Löpare / Runner 
50×145 cm
25×220 cm*

Duk / Tablecloth 
145×250 cm 
145×330 cm 
160×330 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C 

Sunshine är ett tunt vävt och vackert 
hellinne som tvättats efter sömnad för att få 
en mjuk och skön känsla. Ger ett 
avslappnat uttryck till hemmet och är lätt att 
sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt 
gärna skrynklorna ge liv i hemmet. Duken i 
storleken 160x330 cm har en bredare fåll. 
Löparen i storleken 25x220 cm har en fin 
hålsöm längs med alla sidor.

Sunshine is a finely woven, attractive pure 
linen, garment washed for a soft, pleasant 
feel. Gives a relaxed impression and is easy 
to care for. Sunshine does not need to be 
ironed – keep the wrinkles for a lively feel. 
The 160x330 cm tablecloth has a wider hem. 
The runner in size 25x220 cm has a nice 
hemstitch along all sides.

Yellowish

White* Ash

MauveSilence

Romance

Kohl

Lyric

Chalk Natural*

Charcoal

Balance

Black

Peaceful

Committed

Antique

True Red*



Sunshine bordslinne Yellowish
Sunshine Table Linen Yellowish



Seasonal

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 40°C /  
Machine Wash 40°C 

Servett / Napkin  
45×45 cm 4-Pack  

Tablett / Placemat  
37×50 cm 2-Pack  

Löpare / Runner  
40×140 cm 

Duk / Tablecloth  
145×250 cm  
145×330 cm  
160×330 cm  

Sunset är ett tunt, fint hellinne som vävts av 
ett melerat garn i flera olika nyanser vilket 
ger ett urtvättat utseende. Tablett och 
löpare har en bredare stickning som 
förstärker denimlooken. Duken i storleken 
160×330 cm har en bredare fåll.

Sunset is a finely woven pure linen collection 
woven in a mélange yarn in various shades 
that gives a washed-out and a more casual 
look. Placemats and runners have a broader 
stitching which enhances the denim look.
The 160×330 cm tablecloth has a wider 
hem. 

Sunset  Collection

BORDSLINNE TABLE LINEN
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Sea CitySky

Basic

Woods



Sunset bordslinne Woods, Vasa servettring Bronze 
Sunset Table Linen Woods, Vasa Napkin Ring Bronze



Optical White

Pencil

Natural Deep Red

Kohl

Basic

Kvalitet / Quality  
55% Lin / Linen  
45% Bomull / Cotton 
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 4–7% /  
Machine Wash 60°C.  
Shrinkage 4–7%

Servett / Napkin  
50×50 cm 2-Pack
 
Tablett / Placemat  
37×50 cm 2-Pack 
 
Löpare / Runner  
50×160 cm 
 
Duk / Tablecloth  
160×160 cm  
160×270 cm 
160×330 cm  

Ebba, Himlas moderna klassiker, är en 
komplett bordslinneserie som passar 
utmärkt för alla dukningar. Ebba har en 
elegant hålsöm och är tillverkad i en fin 
textilkvalitet i halvlinne, som innebär 
lättare skötsel.

Ebba, Himla’s modern classic, is a complete 
table linen series that is perfectly suited   
for more formal table settings. Ebba has  
an elegant hemstitching and is made of  
fine textiles in half linen, for easier care. 

Ebba  Classic Collection

BORDSLINNE TABLE LINEN

Ebba bordslinne Optical White och Natural, Vasa servettring Silver 
Ebba Table Linen Optical White and Natural, Vasa Napkin Ring Silver

22       HIMLA DINING



Ebba bordslinne Optical White och Natural, Vasa servettring Silver 
Ebba Table Linen Optical White and Natural, Vasa Napkin Ring Silver

Vasa är en stilren, klassisk servettring i massiv metall. Vasa is an elegant and classic napkin ring in massive metal. Kvalitet / Quality  
Metall / Metal

Storlek / Size 
ø 4,7 cm

Skötselråd /  
Care Instruction  
Poleras med putsmedel 
för blanka metaller /  
Polish with polishing liquid 
for shiny metals

Basic

Basic

Kvalitet / Quality  
Metall / Metal

Storlek / Size 
ø 6 cm 

Skötselråd /  
Care Instruction  
Avtorkas med våt trasa /  
Wipe with damp cloth

Kerala servettring har flera tunna vridna metalltrådar. Kerala napkin ring has several twisted thin wires.

Bronze

Bronze

Silver

Silver

Basic

Vasa  Classic Collection

Kerala  Classic Collection
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SERVETTRINGAR NAPKIN RINGS

Kvalitet / Quality  
Metall / Metal

Storlek / Size 
6×2,5 cm 

Skötselråd /  
Care Instruction  
Poleras med putsmedel 
för blanka metaller /  
Polish with polishing liquid 
for shiny metals

Oslo är en elegant servettring i slät, formad metall. Oslo is an elegant napkin ring made of smooth,  
shaped metal.

Silver

Oslo  Collection

Brass
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BORDSLINNE TABLE LINEN

Kvalitet / Quality  
56% Lin / Linen  
44% Bomull / Cotton 

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. / 
Machine wash 60°C

Tablett / Placemat  
37×50 cm

Weekday är den perfekta tabletten - praktisk 
för vardag och vacker till fest. Weekday är en 
stilren tablett av tvättad canvas i halvlinne 
som ligger stadigt på bordet.

Weekday is the perfect placemat - practical 
for every day use and beautiful for cele-
brations. Weekday is a simplistic placemat 
made of washed canvas in half linen, that lies 
steadily on the table.

Weekday  Collection

Yellowish

Seasonal

Oatmeal

Ash LyricAntique

Basic

CharcoalMauve

Black

White



Weekday bordslinne Antique, Oslo servettring Brass 
Weekday Table Linen Antique, Oslo Napkin Ring Brass



Maya Coated vaxad tablett Black / Pearl, With Pleasure keramik White 
Maya Coated Coated Placemat Black / Pearl, With Pleasure Ceramics White



White

Basic

Kvalitet / Quality  
100% Lin med vatten- 
baserat akrylat /  
100% Linen with  
water based acrylate  
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 40°C.   
Krympmån ca 5%. 
Centrifugeras eller 
torktumlas ej, Strykes på 
baksidan på medelvärme 
/ Machine wash 40°C, 
Shrinkage 5%, 
No spinning or tumble 
drying, Iron on reverse at 
medium temperature

Tablett / Placemat  
37×50 cm 2-pack

Maya Coated är en tablett i hellinne med 
mycket struktur. Väven är behandlad med ett 
vattenbaserat akrylat på ena sidan, vilket gör 
tabletten lättskött och smutsavvisande. Maya 
Coated tvättas gärna mer sällan, vilket är 
skonsamt både för miljö och klimat. Tabletten 
kan strykas på baksidan med medelvärme. 
Innehåller ej PVC.

Maya Coated placemat in pure linen has a lot 
of structure. The fabric is treated with a water 
based acrylate on one side which makes the 
placemat easy to care for and dirt-repellant. 
Maya Coated does not need to be washed 
often, which makes it more kind to the nature 
and the climate. The placemat should be 
ironed on the reverse side at medium temper-
ature. Does not contain PVC.

Maya Coated  Collection

VAXAD TABLETT COATED PLACEMAT

Linen Black / PearlDark Natural Sea / WhitePearl
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Seasonal

True Red / White



White Ash Natural Balance Charcoal Kohl

Basic

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  
 
Handduk / Towel 
50×70 cm 2-pack
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C 

Sunshine är ett tunt vävt och vackert hellinne som  
tvättats efter sömnad för att få en mjuk och skön känsla. 
Ger ett avslappnat uttryck till hemmet och är lätt att  
sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt gärna  
skrynklorna ge liv i hemmet.

Sunshine is a finely woven, attractive pure linen, garment 
washed for a soft, pleasant feel. Gives a relaxed impres-
sion and is easy to care for. Sunshine does not need to 
be ironed – keep the wrinkles for a lively feel.

Sunshine  Collection

HANDDUKAR TOWELS /  FÖRKLÄDE APRON
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Natural

Basic

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Förkläde / Apron  
100×107 cm  

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

Sunshine Kitchen är ett naturfärgat tunt, vävt och vackert 
hellinne som tvättats efter sömnad för att få en mjuk och 
skön känsla. Ger ett avslappnat uttryck till hemmet och 
är lätt att sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt gärna 
skrynklorna ge liv i hemmet.

Sunshine Kitchen is a natural coloured finely woven  
pure linen, garment washed for a soft, pleasant feel. Gives  
a casual impression and is easy to keep. Sunshine does 
not need to be ironed – keep the wrinkles for a lively feel.

Sunshine Kitchen  Classic Collection



Sunshine handduk Kohl, Natural och Ash 
Sunshine Towels Kohl, Natural and Ash



Karin bordslöpare White / Natural, Sunshine bordsduk Natural, Sunshine servett White, Kerala servettring Silver   
Karin Runner White / Natural, Sunshine Tablecloth Natural, Sunshine Napkin White, Kerala Napkinring Silver



Karin är tillverkad i högkvalitativt hellinne. Kollektionen  
har en klassisk och framträdande stadkant längs 
långsidorna och är otvättad för att behålla linets glans  
och tydliga struktur. 

Karin is made of high quality pure linen. The collection  
has a classic and distinguished selvedge and is unwashed 
to retain luster and the texture of the linen.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Löpare / Runner 
50×150 cm

Handduk / Towel 
50×70 cm 2-pack

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C.  
Krympmån 7% /  
Machine wash 60°C.  
Shrinkage 7%

Karin  Collection

White / Natural

Basic

True Red / Natural Kohl / Natural

White / Natural True Red / Natural Kohl / Natural

LÖPARE RUNNER / HANDDUKAR TOWELS  
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HANDDUKAR TOWELS
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Fresh Laundry handduk White och  Silence
Fresh Laundry Towels White and  Silence



HANDDUKAR TOWELS

Seasonal

Basic

AntiqueWhite

Committed

Silver BalanceNatural Silence

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Handduk /Towel 
47×65 cm 2-pack

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

Fresh Laundry är en handduk med en liten våffla i 
hellinne som är tvättad efter sömnad för att ge en mjuk  
och ledig känsla.

Fresh Laundry is a towel with a small waffle in pure linen 
and is garment washed for a soft and casual feel.

Fresh Laundry  Classic Collection
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Yellowish Black True Red



With Pleasure Keramik, Charcoal, White, Lyric, Ash och Rose 
With Pleasure Ceramics, Charcoal, White, Lyric, Ash and Rose 
 



KERAMIK CERAMICS

With Pleasure  Collection

Basic

White 
/ Bowl 15 cm

Ash 
/ Bowl 15 cm

Rose 
/ Bowl 15 cm

Lyric 
/ Bowl 15 cm

Charcoal
/ Bowl 15 cm

White 
/ Deep Plate  21 cm

Ash 
/ Deep Plate  21 cm

Rose 
/ Deep Plate  21 cm

Lyric 
/ Deep Plate  21 cm

Charcoal 
/ Deep Plate  21 cm

White  
/ Salad Bowl 24 cm

Ash 
/ Salad Bowl 24 cm

Rose 
/ Salad Bowl 24 cm

Lyric 
/ Salad Bowl 24 cm

Charcoal 
/ Salad Bowl 24 cm

White  
/ Plate  21 cm

Ash 
/ Plate  21 cm

Rose 
/ Plate  21 cm

Lyric 
/ Plate  21 cm

Charcoal 
/ Plate  21 cm

White 
/ Plate  27 cm

Ash 
/ Plate  27 cm

Rose 
/ Plate  27 cm

Lyric 
/ Plate  27 cm

Charcoal 
/ Plate  27 cm

White   
/ Platter  34 cm

Ash 
/ Platter  34 cm

Rose 
/ Platter  34 cm

Lyric 
/ Platter  34 cm

Charcoal 
/ Platter  34 cm

Kvalitet / Quality  
100% Stengods / 
Stoneware 

Skötselråd /  
Care Instruction  
Tål diskmaskin och  
mikrovågsugn /  
Dishwasher and  
Microwave safe

Skål / Bowl  
15 cm  

Djup Tallrik / Deep Plate 
21 cm   

Salladsskål / Salad Bowl 
24 cm 

Tallrik / Plate 
21 cm 
27 cm   

Uppläggningsfat / Platter 
34 cm 

With Pleasure är en serie stilren keramik av 
fint stengods för både vardag och fest. 
Serien är framtagen i Portugal där de har 
lång erfarenhet av keramisk tillverkning. 
Sortimentet består av tallrik, djup tallrik, skål, 
assiett, salladsskål och uppläggningsfat. 
De finns i fem olika färgställningar som med 
enkelhet kan kombineras med varandra. 
Färgerna är framställda med en 
halvtransparent glasyr. 

With Pleasure is a distinct collection of fine 
ceramic stoneware for both everyday use 
and for more festive arrangements. 
The collection is produced in Portugal where 
they have long experience in ceramic 
manufacturing. The range consists of dinner 
plate, deep plate, bowl, small plate, salad 
bowl and a platter. It is available in five 
different colour and are made with 
semi-transparent glaze.
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Coated
Linen
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VAXDUK COATED LINEN

Basic

Kvalitet / Quality  
100% Lin med  
vattenbaserat akrylat / 
100% Linen with water  
based acrylate 

Längd / Length 
Säljs endast på rulle, 
10 meter eller 20 meter. 
Mängden per rulle kan 
variera +/- 2–3 meter / 
Sold only in rolls of 10  
or 20 metres. Difference 
+/- 2–3 metres per roll 

Bredd / Width 
145 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Tvättas i 40°C, Krympmån 
ca 5%, Centrifugeras eller 
torktumlas ej, Strykes på 
baksidan på medelvärme 
/ Machine wash 40°C, 
Shrinkage 5%, No spinning 
or tumble drying, Iron on 
reverse at medium tem-
perature

Maya Coated är ett hellinne med mycket 
struktur. Väven är behandlad med ett 
vattenbaserat akrylat på ena sidan, vilket gör 
tyget lättskött och smutsavvisande. Maya 
Coated tvättas gärna mer sällan, vilket är 
skonsamt både för miljö och klimat. Tyget 
kan strykas på baksidan med medelvärme. 
Innehåller ej PVC.

Maya Coated in pure linen has a lot of 
structure. The fabric is treated with a water 
based acrylate on one side which makes 
it easy to care for and dirt-repellant. Maya 
Coated does not need to be washed often, 
which makes it more kind to the nature and 
the climate. The fabric should be ironed on the 
reverse side at medium temperature. 
Does not contain PVC.

Maya  Classic Collection

White Linen PearlDark Natural Black / PearlSea / White

Basic

White / Natural True Red / Natural Kohl / Natural

Kvalitet / Quality  
100% Lin med vatten- 
baserat akrylat / 
100% Linen with  
water based acrylate   

Längd / Length 
Säljs endast på rulle, 
10 meter eller 20 meter. 
Mängden per rulle kan 
variera +/- 2–3 meter / 
Sold only in rolls of 10  
or 20 metres. Difference 
+/- 2–3 metres per roll

Bredd /Width 
145 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 40°C. Ej cen-
trifugering eller torktum-
ling. Stryks på baksidan 
med medelvärme /  
Machine wash 40°C. No 
spinning or tumble drying. 
Iron on reverse side at 
medium temperature

Karl är ett hellinne med en vacker klassisk 
rand. Tillverkad av linneväv, behandlad med 
ett vattenbaserat akrylat. Innehåller ej PVC.  

Karl is a pure linen with a beautiful classic 
stripe. Made of a linen fabric coated with wa-
terbased acrylate. Does not contain PVC.

Karl  Collection



Mathilda Coated Linen Ash. For more information about our coated linen please contact our customer service by phone +46 (0)18 56 62 00 or by 
email info@himla.se.



Basic

Ash Lyric Kohl

Kvalitet / Quality  
60% Lin / Linen  
40% Bomull / Cotton.  
Vattenbaserat akrylat /  
Water based acrylate 

Längd / Length 
Säljs endast på rulle, 
10 meter eller 20 meter. 
Mängden per rulle kan 
variera +/- 2–3 meter / 
Sold only in rolls of 10  
or 20 metres. Difference 
+/- 2–3 metres per roll 

Bredd /Width 
145 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 40°C, Centri-
fugeras eller torktumlas 
ej, Strykes på baksidan på 
medelvärme / Machine 
wash 40°C. No spinning 
or tumble drying. Iron on 
reverse side at medium 
temperature

Mathilda är ett modernt tryck på ett halvlinne. 
En linneväv behandlad med ett vattenbaserat 
akrylat. Innehåller ej PVC. 

Mathilda is printed on a half linen in a modern 
design. A linen fabric coated with water based 
acrylate on one side. Does not contain PVC. 

Mathilda  Collection

VAXDUK COATED LINEN
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Living – Ett sätt att leva

Byt ut detaljer. Förändra med färger. Himlas koncept är 
gjort för att skapa stämning och atmosfär i hemmets alla 
rum. Kolla in våra mjuka detaljer och inred med gardiner, 
kuddar, plädar och mattor. Komplettera med våra doft- 
accessoarer. Tingen vi erbjuder är speciellt utvalda för  
att lyfta vårt linnesortiment.

Living – A Way of Life

Change some details. Transform with colours. Himla’s concept  
is made to set the mood and create an atmosphere in all the 
rooms of your home. Discover our soft details and decorate 
with curtains, cushions, throws and rugs, using our scented 
accessories for that final touch. All our products are care-
fully selected to accentuate our collection of linen. 

Living





Ebba Dim-out gardin har en fin textilstruktur i tätt vävt 
halvlinne och är belagd med ett vattenbaserat akrylat på 
baksidan som stänger ute det mesta av ljuset vilket gör 
gardinen nästintill mörkläggande.
 
Gardinlängd med veckband och kanal.

Ebba curtain has a fine textile structure in tightly woven 
half-linen which is coated with a water-based acrylate on 
the back  that blocks out most of the light and gives the 
curtain a dim-out effect

Curtain with heading tape and channel.

Kvalitet / Quality  
55% Lin / Linen 
45% Bomull / Cotton
Coated with water based 
acrylate. Does not contain 
PVC/
Belagd med vattenbaserat 
akrylat. Innehåller ej PVC 

Storlek / Size  
145×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Kemtvätt. / Dryclean

 

Taupe

Ebba Heading Tape Dim-out Collection

Seasonal

GARDINER CURTAINS
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NEW COLLECTION



Ebba Heading Tape Dim-out gardin Taupe, Sunshine Yellowish och Ash
Ebba Heading Tape Dim-out Curtain Taupe, Sunshine Yellowish and Ash



GARDINER CURTAINS

Dalsland är Himlas tunnaste och mest transparenta voile 
hellinne. Dalsland ger ett lätt och elegant uttryck, där 
ljuset silas igenom och finns i flera olika upphängningar 
för att förtydliga er personliga stil.

Gardinlängd med veckband och kanal.

Dalsland is Himla’s thinnest curtain and the most airy, 
transparent voile in pure linen. Dalsland gives a light and 
elegant impression letting the light filter through and 
comes in different models for a more personalized style.

Curtain with heading tape and channel.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
145×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C.  
Krympmån 4–6% /  
Machine wash 40°C.
Shrinkage 4–6%

Optical White CharcoalPearl

Maroon True Red

White Mother of Pearl

Dalsland Heading Tape  Classic Collection

Seasonal

Basic

White Mother of Pearl Pearl

Dalsland är Himlas tunnaste och mest transparenta voile 
hellinne. Dalsland ger ett lätt och elegant uttryck, där 
ljuset silas igenom och finns i flera olika upphängningar 
för att förtydliga er personliga stil. Gardinen är tvättad 
för ett ledigare utseende. 

Gardinlängd med knytband.

Dalsland is Himla´s thinnest curtain and the most airy, 
transparent voile in pure linen. Dalsland gives a light and 
elegant impression letting the light filter through and 
comes in different models for a more personalized style. 
The curtain is garment washed for a more casual look. 

Curtain with ribbon tabs.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
145×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C. 
Krympmån 4–6% /  
Machine wash 40°C. 
Shrinkage 4–6%

Basic 

Dalsland Ribbons  Collection
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Dalsland Heading Tape gardin Maroon, Hope sänglinne Redness, Carla sängöverkast Nickel 
Dalsland Heading Tape Curtain Maroon, Hope Bed Linen Redness, Carla Bedspread Nickel



GARDINER CURTAINS

Indra sammetsgardin är gjord i 100% bomull och är 
helfodrad med en melerad bomullschambray.

Gardinlängd med veckband och kanal.

Indra velvet curtain is made in 100% cotton and is fully 
lined with a mélange cotton chambray. 

Curtain with heading tape and channel.

Kvalitet / Quality 
Framsida 100% bomul
Baksida 100% bomull/ 
Front 100% cotton 
Back 100% cotton

Storlek / Size  
140×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 30°C skonsamt 
program alt. professionell 
vattentvätt/  
Machine wash 30°C gentle 
cycle or  professional 
wet cleaning

Mother of Pearl Taupe

Indra Heading Tape  Collection

Seasonal
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NEW COLLECTION



Indra Heading Tape gardin Taupe
Indra  Heading Tape Curtain Taupe



Segel med veckband, i hellinne med mycket struktur och 
linnekänsla, ger en klassisk stil med jämna, eleganta veck. 
Linnet är transparent och ger ett fint ljusinsläpp.

Gardinlängd med veckband.

Segel pure linen curtain with heading tape, has lots of 
texture and linen feel. The curtain has elegant, even 
pleats for a dignified look. The linen is transparent 
letting the light filter through.

Curtain with heading tape.

Segel med dolda hällor är tillverkad i ett hellinne med 
mycket struktur och linnekänsla. Gardinen är 
transparent, ger ett fint ljusinsläpp och har en elegant 
upphängning för ett stramare uttryck.

Gardinlängd med dolda hällor.

Segel curtain in pure linen has hidden tab tops and lots 
of texture and linen feel. The classic curtain is transpar-
ent, letting light filter through. The hidden tabtops 
provide elegance and neatness.

Curtain with hidden tab tops.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
145×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C.  
Krympmån 6% /  
Machine wash 40°C.  
Shrinkage 6%

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
145×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C.  
Krympmån 6% /  
Machine wash 40°C. 
Shrinkage 6%

Basic 

Basic 

White

White

Segel Heading Tape  Classic Collection

Segel Hidden Tabtops  Classic Collection

GARDINER CURTAINS
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GARDINER CURTAINS

Segel Heading Tape gardin White
Segel Heading Tape Curtain White



NEW COLLECTION

NEW COLLECTION

Hälsingland är en tunn, dubbelvävd linnegardin med en 
mindre andel invävd viskos. Gardinen är tvättad efter 
sömnad vilket gör att den silar igenom ljuset som 
framhäver den fina strukturen i den öppna väven. 

Gardinlängd med veckband och kanal.

Hälsingland curtain is a lightweight, double weave linen 
curtain woven with a small share of viscose. 
The curtain has been garment washed and the open 
weave lets the light filter through and emphasizes the 
structure of the weave. 

Curtain with heading tape and channel.

Svealand är en linnegardin med inslag av viskos som är 
vävd i en satinbindning vilket gör väven skimrande med 
ett vackert, elegant fall. 

Gardinlängd med veckband med multifunktion.

Svealand is a linen curtain woven together with viscose 
in a satin construction which makes the fabric lustruous, 
giving it a beautiful, elegant drape. 

Curtain with heading tape with multi-function.

Kvalitet / Quality  
90% Lin  / Linen
10% Viscose / Viscose

Storlek / Size  
125×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C.  
Krympmån 2-4% /  
Machine wash 40°C.  
Shrinkage 2-4%

Kvalitet / Quality  
75% Lin  / Linen
25% Viscose / Viscose

Storlek / Size  
145×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C.  
Krympmån 4-6% /  
Machine wash 40°C. 
Shrinkage 4-6%

Seasonal 

Seasonal 

Oatmeal

Oatmeal

Hälsingland Heading Tape  Collection

Svealand Heading Tape  Collection

GARDINER CURTAINS
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Svealand Heading Tape gardin Oatmeal 
Svealand Heading Tape Curtain Oatmeal



GARDINER CURTAINS

Sunshine är ett tunt vävt och vackert hellinne som är mjuk-
behandlat för en mjuk och skön känsla. Ger ett avslappnat 
uttryck till hemmet och är lätt att sköta. Sunshine behöver 
inte strykas, låt gärna skrynklorna ge liv i hemmet. 

Gardinlängd med veckband och kanal.

Sunshine in finely woven, attractive pure linen has been 
soft treated for a soft, pleasant feel. Gives a relaxed im-
pression and is easy to care for. Sunshine does not need 
to be ironed – keep the wrinkles for a lively feel.   

Curtain with heading tape and channel.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
140×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C. 
Krympmån 2–4% /  
Machine wash 40°C.
Shrinkage 2–4%

White

Chalk

Ash Natural Peaceful

Sunshine Heading Tape  Classic Collection

Kohl
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Basic 

Seasonal



Sunshine Heading Tape gardin White 
Sunshine Heading Tape Curtain White



GARDINER CURTAINS

Lilja är tätt vävt med tunna trådar i hellinne för ett  
elegant utseende. Använd gärna med Kirsch Flexi för  
att skapa lounge-stämning eller skärma av ett rum.  
Storlek 282×290 cm har en diskret söm.

Gardinlängd med veckband med multifunktion.

Lilja is a tightly woven, fine-threaded and elegant pure  
linen curtain. Suitable for use with Kirsch flexi to create  
a lounge-like atmosphere or to screen off a room.  
Size 282×290 cm has a discreet seam.

Curtain with heading tape with multi-function.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
145×290 cm 
282×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C. 
Krympmån 5–9% /  
Machine wash 40°C. 
Shrinkage 5–9%

Basic 

Natural / 145×290 cmWhite / 145×290 cm

Lilja Heading Tape  Classic Collection
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Natural / 282×290 cmWhite / 282×290 cm



Lilja Heading Tape gardin Natural, Sunset kudde Woods, Weekday kudde White, Hannelin kudde Yellowish, Hannelin överkast Charcoal / White, 
Weeknight sängkappa Ash, Ullmatta Natural
Lilja Heading Tape Curtain Natural, Sunset Cushion Woods, Weekday Cushion White, Hannelin Cushion Yellowish, Bedspread Charcoal / White, 
Weeknight Bed Skirt Ash, Ullmatta Rugs Natural



Soul of Himla gardin I exklusivt mjukbehandlat hellinne 
av hög kvalitet har ett fantastiskt fall och ett sofistikerat 
och ledigt utseende. 

Gardinlängd med knytband.

Soul of Himla curtain in exclusive soft treated pure linen 
has a magnificent drapery and a sophisticated and 
casual look. 

Curtain with ribbon tabs.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Storlek / Size  
135×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C. 
Krympmån ca 2-4% /  
Machine wash 40°C.
Shrinkage ca 2-4%

Basic 

White Mother of Pearl

Soul of Himla Ribbons  Classic Collection

GARDINER CURTAINS
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Soul of Himla Ribbons gardin Mother of Pearl
Soul of Himla Ribbons Curtain Mother of Pearl



Soul of Himla gardin i exklusivt mjukbehandlat hellinne av 
hög kvalitet har ett fantastiskt fall och ett sofistikerat och 
ledigt utseende. 

Gardinlängd med veckband.

Soul of Himla curtain in exclusive soft treated pure 
linen has a magnificent drapery and a sophisticated 
and casual look. 

Curtain with heading tape.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
135×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C. 
Krympmån ca 2-4% /  
Machine wash 40°C.
Shrinkage ca 2-4%

Mother of Pearl

Taupe 

White

Soul of Himla Heading Tape  Classic Collection

Basic 

Seasonal

GARDINER CURTAINS
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Soul of Himla Heading Tape gardin White, Särö matta Linen 
Soul of Himla Heading Tape Curtain White, Särö Rugs Linen



HISSGARDINER ROMAN BLINDS

Ebba hissgardin har en fin textilstruktur i tätt 
vävt halvlinne och ger ett elegant, modernt 
uttryck.

The roman blind Ebba has a fine texture in 
tightly woven half linen, bringing a elegant 
contemporary look.

Ebba Dim-out hissgardin har en fin textil-
struktur i tätt vävt halvlinne och är belagd 
med ett vattenbaserat akrylat på baksidan 
som stänger ute det mesta av ljuset vilket gör 
gardinen nästintill mörkläggande.

Ebba Dim-out roman blind has a fine textile 
structure in tightly woven half-linen which is 
coated with a water-based acrylate on the 
back that blocks out most of the light and 
gives the curtain a dim-out effect.

Kvalitet / Quality  
55% Lin / Linen 
45% Bomull / Cotton
Coated with water based 
acrylate. Does not contain 
PVC/
Belagd med vattenbaserat 
akrylat. Innehåller ej PVC

Storlek / Size  
60×180 cm, 80×180 cm, 
90×180 cm, 100×180 cm, 
110×180 cm, 120×180 cm, 
130×180 cm, 140×180 cm, 
150×180 cm, 160×180 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Kemtvätt / Dry clean

Kvalitet / Quality  
55% Lin / Linen 
45% Bomull / Cotton

Storlek / Size  
60×180 cm, 80×180 cm, 
90×180 cm, 100×180 cm, 
110×180 cm, 120×180 cm, 
130×180 cm, 140×180 cm, 
150×180 cm, 160×180 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Handtvätt alternativt  
kemtvätt / Hand wash  
or dry cleaning 

Basic 

White PencilNatural

Taupe

Ebba Roman Blind Dim-out  Collection

Ebba Roman Blind  Classic Collection

Specifikation 
Hissgardin med kardborreband, i överkant för enkel  
montering. Draglinor på baksidan gör att hissgardinen 
enkelt kan hissas upp och ner. Skena och skruvar för  
att montera hissgardinen i väggen/taket ingår. Snör- 
funktion till höger. 

Specification 
Roman blind with velcro at the top for easy assembly. 
With cords at the back, the blind can easily be raised  
up and down. A rail and screws to fix the blind on the wall/
ceiling are included. Cord strings on the right hand side.

Specifikation 
Hissgardin med kardborreband, i överkant för enkel  
montering. Draglinor på baksidan gör att hissgardinen 
enkelt kan hissas upp och ner. Skena och skruvar för  
att montera hissgardinen i väggen/taket ingår. Snör- 
funktion till höger. 

Specification 
Roman blind with velcro at the top for easy assembly. 
With cords at the back, the blind can easily be raised  
up and down. A rail and screws to fix the blind on the wall/
ceiling are included. Cord strings on the right hand side.

Seasonal
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NEW COLLECTION



Ebba Roman Blind hissgardin White, Glamour Linen kudde Bronze, Merlin kudde Off-White
Ebba Roman Blind White, Glamour Linen Cushion Bronze, Merlin Cushion Off-White



HISSGARDINER ROMAN BLINDS

Maya hissgardin i hellinne med mycket 
struktur, vilket ger en livfull känsla. Maya 
har jämna distinkta veck som ger ett stramt 
uttryck.

Maya roman blind in pure linen with lots of 
structure, livening up your home. Maya has even  
distinct pleats and gives a sober impression.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen

Storlek / Size  
80×180 cm, 90×180 cm, 
100×180 cm, 110×180 cm, 
120×180 cm, 130×180 cm,  
140×180 cm, 150×180 cm, 
160×180 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Handtvätt alternativt  
kemtvätt / Hand wash  
or dry cleaning 

Basic 

PearlWhite

Maya Roman Blind  Classic Collection

Specifikation 
Hissgardin med lattor för en stram design. Kardborreband 
i överkant för enkel montering. Draglinor på baksidan gör 
att hissgardinen enkelt kan hissas upp och ner. Skena och 
skruvar för att montera hissgardinen i väggen/taket ingår. 
Snörfunktion till höger. 

Specification 
Roman blind with velcro at the top for easy assembly. 
With cords at the back, the blind can easily be raised  
up and down. A rail and screws to fix the blind on the wall/
ceiling are included. Cord strings on the right hand side.
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Maya Roman Blind hissgardin White
Maya Roman Blind White 



Sunshine är en 1700-tals inspirerad gardin med kanal. 
Sunshine är tillverkat i ett tunt vävt och vackert hellinne 
som tvättats efter sömnad för att få en mjuk och skön 
känsla. Ger ett avslappnat uttryck till hemmet och är 
lätt att sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt gärna 
skrynklorna ge liv i hemmet. 

Gardinen rullas och knyts upp på önskad höjd.

Sunshine is an 18th century inspired curtain with a 
channel, made of a finely woven pure linen, garment 
washed for a soft, pleasant feel. Gives a modern casual 
impression and is easy to keep. Sunshine does not need 
to be ironed – keep the wrinkles for a lively feel. 

The curtain rolls and ties at the desired height.

Dalsland är Himlas tunnaste och mest transparenta voile 
i hellinne. Dalsland ger ett lätt och elegant uttryck där 
ljuset silas igenom.

1700-talsgardin med kanal.

Dalsland is Himla’s thinnest curtain and the most airy, 
transparent voile in pure linen. Dalsland gives a light and 
elegant impression letting the light filter through. 

18th century curtain with channel.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
90×120 cm, 100×120 cm, 
110×120 cm, 120×120 cm, 
130×120 cm, 140×120 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C  
Krympmån 2–3% /  
Machine wash 40°C  
Shrinkage 2–3%

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen

Storlek / Size  
90×120 cm, 100×120 cm, 
110×120 cm, 120×120 cm, 
130×120 cm, 140×120 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C 
Krympmån 4–6% /  
Machine wash 40°C
Shrinkage 4–6%

Basic 

Basic 

NaturalWhite

White

Sunshine 18th Century Channel  Classic Collection

Dalsland 18th Century Channel  Classic Collection

HISSGARDINER ROMAN BLINDS
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Solliden är en 1700-talsinspirerad gardin 
med hällor som är tillverkad i en kombination 
av halvlinnet Ebba och det transparenta 
hellinnet Dalsland.  

Gardinen rullas och knyts upp på önskad 
höjd.

Solliden is an 18th century inspired curtain 
with tabs, combining half linen Ebba with 
transparent pure linen Dalsland. 

The curtain rolls and ties at desired height.

Kvalitet / Quality  
Övre del / Top part
55% Lin / Linen 
45% Bomull / Cotton
Undre del /Bottom part 
100% Lin / Linen
 
Storlek / Size  
90×180 cm, 100×180 cm, 
110×180 cm, 120×180 cm, 
130×180 cm, 140×180 cm, 
150×165 cm, 160×165 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C  
Krympmån 4–6% /  
Machine wash 40°C  
Shrinkage 4–6%

Basic 

White

Solliden 18th Century Tabtops  Classic Collection

HISSGARDINER ROMAN BLINDS



Dalsland taklampa White 
Dalsland Ceiling Light White



Dalsland taklampa i tunt transparent hellinne. 
Taklampan ger en trendig, luftig och ledig 
känsla och sprider stämning i rummet. Till 
lampan hör en upphängningsanordning  
med textilkabel och plastkåpa. 

Dalsland is a ceiling light made of a thin  
pure linen. The ceiling light gives your home  
a trendy, airy and welcoming atmosphere.  
The lamp comes with a fabric cable and  
plastic cover for easy assembly. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
ø 60 cm, ca höjd /  
ca height 76 cm
ø 40 cm, ca höjd /  
ca height 53 cm

Energiklass / Energy 
class 
A++-E

Ljuskälla / Light bulb  
Max 11W (60W)

Lampsockel /  
Lamp Socket  
E27

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Ej tvätt / No wash

Basic 

Dalsland  Collection

LAMPOR LAMPS

White ø 60 cm White ø 40 cm

Värmland taklampa i tunt transparent 
halvlinne. Taklampan ger en trendig, luftig 
och ledig känsla och sprider stämning i 
rummet. Till lampan hör en upphängnings-
anordning med textilkabel och plastkåpa. 

Värmland is a ceiling light made of a thin  
half linen. The ceiling light gives your home a 
trendy, airy and welcoming atmosphere. The 
lamp comes with a fabric cable and plastic 
cover for easy assembly. 

Kvalitet / Quality  
58% Lin / Linen 
42% Bomull / Cotton 

Storlek / Size  
ø 60 cm, ca höjd /  
ca height 76 cm
ø 40 cm, ca höjd /  
ca height 53 cm

Energiklass / Energy class 
A++-E

Ljuskälla / Light bulb  
Max 11W (60W)

Lampsockel /  
Lamp Socket  
E27

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Ej tvätt / No wash

Basic 

Natural ø 60 cm Natural ø 40 cm

Värmland  Collection
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Soul of Himla kudde i exklusivt hellinne som tvättats efter  
sömnad. Kudde 50×60 har veckad volang på kortsidorna.  
Använd gärna som extra kudde i sängen för en vacker 
bäddning. Kudden har en omlottstängning på baksidan.

Soul of Himla cushion in exclusive pure linen is garment 
washed. Cushion 50×60 has pleated frills along the short 
edges. Can be used as an extra pillow for a beautiful 
bedding. The cushion has an overlap opening in the back.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
50×60 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

KohlWhite

Taupe

Mother of Pearl Lead

Soul of Himla  Classic Collection

Basic

Seasonal

KUDDAR CUSHIONS
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Soul of Himla kudde i exklusivt hellinne som tvättats efter 
sömnad. Kudde 55×55 har öppen vinge på fyra sidor. 
Kanten avslutas med en smal overlock för ett modernt 
uttryck. Kudden har en omlottstängning på baksidan.

Soul of Himla cushion in exclusive pure linen is garment 
washed. Cushion 55×55 has open edges on all four sides. 
The edge has a thin overlook seam for a contemporary 
look. The cushion has an overlap opening in the back.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
55x55  cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

KohlTaupeWhite Mother of Pearl Lead

Soul of Himla  Classic Collection

Seasonal

UPDATED STYLE



Soul of Himla kuddar Taupe, Lead och Kohl, Soul of Himla Heading Tape gardin Taupe
Soul of Himla Cushions Taupe, Lead and Kohl, Soul of Himla Heading Tape Curtain Taupe



KUDDAR CUSHIONS

Sunshine är ett tunt vävt och vackert hellinne som 
tvättats efter sömnad för att få en mjuk och skön känsla. 
Ger ett avslappnat uttryck till hemmet och är lättsamt att 
sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt gärna 
skrynklorna ge liv i hemmet. Sunshine kudde har en tidlös 
design och stängs med en dold dragkedja i botten. 

Sunshine is finely woven, attractive pure linen, garment 
washed for a soft, pleasant feel. Gives a relaxed 
impression and is easy to keep. Sunshine does not need 
to be ironed – keep the wrinkles for a lively feel. Sunshine 
is a cushion in a timeless design that closes with a hidden 
zipper at the bottom. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

Antique

White

Peaceful

Black

Ash

Silence 

Romance

Yellowish

Charcoal

Chalk

Lyric

Natural

MauveBalance

True RedKohl

Sunshine  Classic Collection

Seasonal

Committed
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Basic

UPDATED STYLE



Yellowish
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KUDDAR CUSHIONS

Sunshine är ett tunt vävt och vackert hellinne som 
tvättats efter sömnad för att få en mjuk och skön känsla. 
Ger ett avslappnat uttryck till hemmet och är lättsamt att 
sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt gärna 
skrynklorna ge liv i hemmet. Sunshine kudde har en 
tidlös design och stängs med en dold dragkedja i botten. 

Sunshine is finely woven, attractive pure linen, garment 
washed for a soft, pleasant feel. Gives a relaxed 
impression and is easy to keep. Sunshine does not need 
to be ironed – keep the wrinkles for a lively feel. Sunshine 
is a cushion in a timeless design that closes with a hid-
den zipper at the bottom. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
60×60 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

White Ash Lyric KohlNatural

Sunshine  Classic Collection

Seasonal

Sunshine är ett tunt vävt och vackert hellinne som 
tvättats efter sömnad för att få en mjuk och skön känsla. 
Ger ett avslappnat uttryck till hemmet och är lättsamt att 
sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt gärna 
skrynklorna ge liv i hemmet. Sunshine kudde har en 
tidlös design och stängs med en dold dragkedja i botten. 

Sunshine is finely woven, attractive pure linen, garment 
washed for a soft, pleasant feel. Gives a relaxed 
impression and is easy to keep. Sunshine does not need 
to be ironed – keep the wrinkles for a lively feel. Sunshine 
is a cushion in a timeless design that closes with a hid-
den zipper at the bottom. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
30×60 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C/  
Machine wash 60°C

Yellowish

Sunshine  Collection

Seasonal

Ash

Basic

White Black

Basic

UPDATED STYLE



KUDDAR CUSHIONS

Hannelin kudde i hellinne är tvättad efter sömnad, för  
att skapa ett effektfullt krinklat utseende. Kudden har  
en omlottstängning på baksidan.

Hannelin cushion in pure linen, garment washed for  
a striking crinkled look. The cushion has an overlap  
opening in the back. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Storlek / Size  
50×70 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C /  
Machine wash 40°C

White Natural Charcoal

Hannelin  Collection

Seasonal

WoodsYellowish

Hannelin kuddar White, Natural och Yellowish, Hannelin pläd Woods 
Hannelin Cushions White, Natural and Yellowish, Hannelin Throw Woods
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KUDDAR CUSHIONS

Hannelin kudde i hellinne är tvättad efter sömnad, för  
att skapa ett effektfullt krinklat utseende. Kudden har  
en omlottstängning på baksidan.

Hannelin cushion in pure linen, garment washed for  
a striking crinkled look. The cushion has an overlap  
opening in the back. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Storlek / Size  
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C /  
Machine wash 40°C

Basic 

White

Kohl

BalancePale Blue

Mauve

Natural Silence

Charcoal

Hannelin  Classic Collection

Seasonal

Yellowish

Deep Blush

Woods True Red



Herring kuddar Woods och Black 
Herring Cushions Woods and Black



Kvalitet / Quality  
89% Lin / Linen  
11% Siden /Silk 
 
Storlek / Size  
40×60 cm 
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Kemtvätt. / Dry cleaning 

Herring är en jacquardvävd kudde i en linne och 
sidenblandning som är förtvättad. Ränderna framhävs 
lite extra i fiskbensstrukturen och är tonala i sin 
färgsättning för ett tidlöst och elegant uttryck.

Herring is a jacquard-woven cushion in a linen and silk mix 
that is prewashed. The stripes are emphasized slightly in 
the fish bone structure and are tonal in their color scheme 
for a timeless and elegant expression.

Herring Collection

Black

Seasonal

Woods

KUDDAR CUSHIONS
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NEW COLLECTION

Ventura är en kudde i mjuk sammet av bomullsviskos och 
ger ett effektfullt och modernt utseende med 
vintagekänsla. Kudden stängs med en dragkedja i botten.

Ventura is a cushion in a soft cotton viscose velvet, that 
brings a striking, modern look with a vintage feel. 
The cushion closes with a zipper in the bottom.

Kvalitet / Quality  
60% Bomull/ Cotton 
40% Viskos / Viscose 

Storlek / Size  
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
 Kemtvätt / Dry cleaning

Offwhite

Ventura  Collection

Basic



Merlin kudde Off-White, Natural och Maroon. Merlin pläd Natural och Maroon
Merlin Cushion Off-White, Natural and Maroon. Merlin Throw Natural and Maroon



KUDDAR CUSHIONS

Merlin är en kudde i kypertvävt hellinne med några
invävda ulltrådar. Vävningen ger ett melerat utseende. 
Kudden har en lång frans runtom och en 
omlott-stängning på baksidan. 

Merlin is a cushion made of linen twill woven together 
with wool threads. The weave gives a mélange look. 
The cushion has long fringes along the edges and an 
overlap opening in the back.

Kvalitet / Quality  
89% Lin / Linen 
11% Ull / Wool 

Storlek / Size  
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt, fintvätt 40°C /  
Machine wash, delicate   
wash 40°C 

Merlin  Collection

Off-White NaturalMaroon

Basic
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Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 
 
Storlek / Size 
40×60 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C /  
Machine wash 40°C 

Seasonal

Basic

Natural Silver Silence

Levelin är en kudde i tvättat mjukt hellinne, vävt i ett 
melerat garn. Kudden har fransar på kortsidorna, och 
omlottstängning på baksidan.

Levelin is a cushion in washed, soft pure linen, woven in 
mélange yarn. The cushion has fringes on the short sides 
and an overlap opening in the back. 

Levelin Classic Collection



Indra kuddar Maroon, Woods  och Taupe
Indra Cusions Maroon, Woods and Taupe
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KUDDAR CUSHIONS

Indra är en sammetskudde i 100% bomull. Kudden är 
stilren i sin enkla design och stängs med en gömd 
dragkedja i botten.

Indra is a cushion cover in 100% cotton velvet. The 
cushion is timeless with its simple design and closes with 
a hidden zipper at the bottom. 

Kvalitet / Quality  
100% Bomull/ Cotton 

Storlek / Size 
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 30°C 
skonsamt program/  
Machine wash 30°C 
gentle cycle

Kvalitet / Quality  
100% Bomull/ Cotton 

Storlek / Size 
30×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 30°C 
skonsamt program/  
Machine wash 30°C 
gentle cycle

Indra  Collection

Seasonal

Seasonal

Mother of Pearl

Mother of Pearl 

Lyric

Lyric

Yellowish 

Yellowish

Maroon Taupe Woods

Maroon 

Indra är en sammetskudde i 100% bomull. Kudden är 
stilren i sin enkla design och stängs med en gömd 
dragkedja i botten.

Indra is a cushion cover in 100% cotton velvet. The 
cushion is timeless with its simple design and closes with 
a hidden zipper at the bottom. 

Indra  Collection NEW COLLECTION

NEW COLLECTION
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Kvalitet / Quality  
56% Lin / Linen  
44% Bomull / Cotton 
 
Storlek / Size  
60X90 cm 
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. / 
Machine wash 60°C 

Weekday är en gavelkudde i stilren design i tvättad 
canvas av halvlinne. Kudden har en dold 
dragkedja i botten.

Weekday is an elegant headboard cushion made of 
washed and firm half linen of high quality. The cushion has 
a hidden zipper at the bottom.

Weekday Collection

Seasonal

AshWhite

Kvalitet / Quality  
56% Lin / Linen  
44% Bomull / Cotton 
 
Storlek / Size  
50×50 cm 
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. / 
Machine wash 60°C 

Weekday är en kudde i stilren design i tvättad canvas av 
halvlinne. Kudden har en dold dragkedja i botten.

Weekday is an elegant cushion made of washed and firm 
half linen of high quality. The cushion has a hidden zipper 
at the bottom.

Weekday  Collection

Ash LyricAntique

Basic

CharcoalMauve

Black

KUDDAR CUSHIONS

White

NEW COLLECTION



KUDDAR CUSHIONS

Sunset kuddfodral i det lite större måttet 40x60 cm passar 
utmärkt i både soffan, fåtöljen och sängen. Kudden har en 
guldfärgad dragkedja i metall med en liten, naturfärgad 
läderkläpp som fin detalj.

Sunset cushion cover in the slightly bigger measurement 
40x60 cm fits perfectly on the couch, in the armchair and 
on the bed. The cushion has a gold-coloured zipper with a 
small, natural colored leather strap as a nice detail.  

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Storlek / Size  
40×60 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C /  
Machine wash 40°C

SeaCity

Sunset  Collection

Seasonal
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Woods

UPDATED STYLE

Sunset kuddar Sea, Woods  och City 
Sunset Cushions  Sea, Woods and City



Glamour kudde Bronze, Indra kudde Maroon,  Lawrence pläd Maroon
Glamour Cushion Bronze, Indra Cushion Maroon,  Lawrence Throw Maroon



KUDDAR CUSHIONS

Glamour Linen är en kudde i 100% linne. Den 
bronsfärgade framsidan har en skimrande 
efterbehandling som ger ett lyxigt uttryck och 
baksidan är naturfärgad. Kudden stängs med 
dold dragkedja i botten. 

Glamour Linen is a pillow in 100% linen. The 
bronze-colored front has a shimmering finish 
that gives a luxurious expression and the 
backside is natural-colored. The pillow closes 
with a hidden zipper at the bottom.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 
 

Storlek / Size  
30×50 cm 
50×50 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C, skon-
samt program. Ej centri-
fugering eller torktumling. 
Strykes på baksidan med 
medelvärme. Krympmån 
ca 4-7% /
Machine wash 40°C, 
gentle cycle. No spinning 
or tumble drying. Iron on 
reverse at medium 
temperature. Shrinkage 
4-7%.

Bronze  30×50 cm Bronze 50×50 cm

Glamour Linen  Limited Collection

Seasonal

NEW COLLECTION
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INNERKUDDAR CUSHION PADS

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton 

Fyllning / Padding  
Innerkudde 100% bomull.  
Fyllning 100% andfjäder dun / 
Cushion pads in 100% cotton. 
Filling 100% duck feather down

Tillverkad i / Made in 
Europa / Europe

30×50 cm 400 g
30×60 cm 400 g
40×40 cm 420 g
40×65 cm 700 g
45×45 cm 620 g
50×50 cm 620 g
50×50 cm 800 g

50×60 cm     740 g
50×75 cm 1000 g
60×60 cm 1000 g
60×60 cm 1300 g
60×90 cm 1500 g
70×70 cm 1650 g

Innerkuddar / Cushion Pads



PLÄDAR THROWS
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Hannelin pläd är tvättad efter sömnad för att skapa ett 
krinklat utseende och har fållade långsidor och fransar 
på kortsidorna.

Hannelin throw is garment washed for a crinkled look 
and are hemmed along the long sides and has fringes 
on the short sides.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
130×170 cm

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C / 
Machine wash 40°C

Yellowish / Natural Woods / Natural

White / White Natural / White

Hannelin  Classic Collection

Seasonal

Basic

Silence / White Charcoal / White

Deep Blush / White

Pale Blue / White Balance / Natural

True Red / Natural



PLÄDAR THROWS
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Merlin är en pläd i kypertvävt linne med invävda ulltrådar. 
Vävningen ger ett melerat utseende. Pläden är mjuk och 
varm och har lång frans runtom.

Merlin is a throw made of linen twill, woven together with 
wool threads. The weave creates a mélange look. 
The throw is soft and warm and has long fringes along 
the edges.

Kvalitet / Quality  
89% Lin / Linen 
11% Ull / Wool 

Storlek / Size  
130×170 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt fintvätt 40°C  /  
Machine wash gentle cycle 
40°C

Maroon

Off-White

Merlin  Collection

Seasonal

Natural

Basic
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PLÄDAR THROWS

Levelin är en mjuk pläd i hellinne som har vävts med 
ett melerat garn. Pläden har en kvalitet som ger den en 
behaglig tyngd och mångsidig användning. Använd den 
gärna som duk, överkast eller pläd. Levelin har fransar 
på kortsidorna.

Levelin is a soft throw in pure linen woven in mélange 
yarn. The throw has a quality which gives it a 
comfortable weight and versatile usage. It can be used 
as a tablecloth, bedspread or throw. Levelin has fringes 
along the short edges.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
140×240 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt  40°C /  
Machine wash 40°C 

Natural Silver Silence

Levelin Uni Throw Collection

Basic



NEW COLLECTION

PLÄDAR THROWS

Leon är en pläd i en linne- och lammullsblandning med 
en invävd ton-i-tonbård längs ena långsidan.

Leon is a throw in a linen and lambs wool blend with a 
woven tonal border along one side.

Kvalitet / Quality  
60% Lin / Linen 
40% Ull / Wool 

Storlek / Size  
130×170 cm

Tvättråd / 
Washing instruction 
Skonsamt 
ulltvättsprogram 30°C/  
Machine wash 
gentle wool cycle 30°C

Pencil

Leon Throw  Collection

Seasonal

Ecru
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Leon Throw  Ecru och Pencil 
Leon Throw  Ecru and Pencil 



Victor är en pläd i en merinoullsblandning som har 
fransar i avvikande färger.

Victor is a throw made in a merino wool blend with 
fringes in contrasting colours.  

Kvalitet / Quality  
80% Ull / Wool  
20% Polyamid / Polyamide 

Storlek / Size  
130×170 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 
skonsam ulltvätt 30°C /  
Machine wash  
gentle wool cycle 30°C

Bronze

Silence Kohl

Victor  Collection

Seasonal

Committed Peaceful

Basic

Natural
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PLÄDAR THROWS



PLÄDAR THROWS
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Lawrence är en pläd i 100% mohair. Lawrence har en 
vacker glans och lyster och är tillverkad av slitstarka 
fibrer som ger pläden en långvarig hållbarhet. Borsta 
gärna pläden för att behålla den mjuka ytan.

Lawrence is made in 100% mohair and has a beautiful, 
lustrous shine and sturdy fibres, making the throw very 
durable. Try brushing it to preserve the soft texture.

Kvalitet / Quality  
100% Mohair / Mohair 

Storlek / Size  
120×170 cm

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Maskintvätt 
skonsam ulltvätt 30°C /  
Machine wash  
gentle wool cycle 30°C

Linen CalmPearl Antique Silver

Lawrence  Classic Collection

Seasonal

Basic

Maroon

Blush

True Red



Abisko matta Taupe 
Abisko Rug Taupe



MATTOR RUGS

Abisko är en ullmatta med varp i bomull. Det melerade 
ullgarnet skapar vackra skiftningar i färgerna och fransarna  
är flätade för att ge ett avslappnat uttryck. Abisko passar 
i hemmets alla rum. 

Abisko is a wool rug with a warp of cotton. The mélange 
wool yarn creates beautiful colour shades. The fringes  
are braided which gives a relaxed expression. Abisko  
is perfect to be used in all rooms of your house.

Kvalitet / Quality  
80% Ull / Wool  
20% Bomull / Cotton 

Storlek / Size  
80×150 cm, 80×230 cm, 
140×200 cm, 170×230 cm, 
200×300 cm 

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Handtvätt alternativt 
kemtvätt / Hand wash  
or dry cleaning 

Taupe

Off-White Sea

Abisko  Classic Collection

Seasonal
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Basic



Säro är en tät och tunt vävd bomullsmatta, melerad för 
ett livfullt uttryck. Särö är mycket lättplacerad och enkel 
att sköta.

Särö is a tightly and thinly woven cotton rug in mélange 
for a lively look. Särö is easily placed and easy to keep.

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton 

Storlek / Size  
80×150 cm, 80×230 cm, 
140×200 cm, 170×230 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C /  
Machine wash 40°C

Optical White

Black

Off-White Linen Denim

Concrete

Silence

Särö  Classic Collection

Basic

MATTOR RUGS
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Charcoal



Särö matta Charcoal
Särö Rug Charcoal



Ullmatta Woods
Ullmatta Rug Woods



MATTOR RUGS

Ullmatta är gjord i ull och bomull och finns i 
natur- och basfärger. Ullmattan fungerar bra 
i hemmets alla rum och ligger tungt 
på golvet. 

Ullmatta is made of wool and cotton and is 
available in natural and basic colours. The 
rug works well in every room and lies steady 
on the floor. 

Kvalitet / Quality  
60% Ull / Wool 
40% Bomull / Cotton 

Storlek / Size  
60×90 cm, 80×150 cm,  
80×230 cm, 140×200 cm, 
170×230 cm, 200×300 cm

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Maskintvätt 
skonsam ulltvätt 30°C /  
Machine wash  
gentle wool cycle 30°C

Natural

Woods

StoneSand SteelgreyNatural / Grey

Ullmatta  Classic Collection

Seasonal
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Basic



Höstlikt sovrum

Ett vackert sovrum får du med matchande färgskalor på  
påslakan, örngott, överkast och kuddöverdrag. Satsa på  
en sängkappa. Den sätter prägel på sovrummet och ger  
ett vackert ombonat helhetsintryck. Välj sänglinne efter  
den känsla du vill ha när du när du kryper ner mellan laka-
nen. Satin ger den lyxiga, mjuka upplevelsen. Linne ger en 
aning tung, sval beröring mot huden, medan bomull ger  
en krispig och fräsch känsla.  

Autumn Sleeping

Matching colours for duvet covers, pillow cases and bed-
spreads makes for a beautiful bedroom. Invest in a bed 
skirt. It will affect your whole bedroom, giving it a lovely, 
cozy touch. When choosing your bed linen, consider what 
you want to experience when slipping under the covers. 
While satin gives you that luxurious softness, linen pro-
vides a slightly heavier, cooler touch, and cotton envelops 
you in crispy freshness.

Bed
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Soul of Himla  Classic Collection

Soul of Himla bäddtextil i exklusiv 
bomullssatin är tvättad efter sömnad vilket 
ger en lyxig, skön och mjuk känsla.

SE PRISLISTAN FÖR EUROPEISKA STORLEKAR. 

Soul of Himla exclusive bed linen in cotton 
satin is garment washed bringing a luxurious, 
soft and warm feel.

SEE PRICELIST FOR EUROPEAN SIZES.

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton
 
Trådtäthet / Thread Count 
300 tc 
 
Örngott / Pillowcase 
50×60 cm
 
Påslakan / Duvet Cover 
150×210 cm 
220×220 cm

Basic

Lakan / Sheet

White Mother of Pearl Lead Kohl

White Mother of Pearl Lead Kohl

SÄNGLINNE BED LINEN

Lakan / Sheet
160×270 cm  
270×270 cm 
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C

Rose

Rose

Seasonal

Taupe

Cream

Taupe / Sheet

Cream / Sheet



Soul of Himla sänglinne Rose
Soul of Himla Bed Linen Rose
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Hope Plain  Classic Collection 

Himlas bäddserie Hope i ekologisk, tvättad 
bomullspercale ger en lätt och luftig känsla. 
Känslan i bädden blir krispig och sval. Hope 
är gjord i 100% ekologisk odlad bomull. 

SE PRISLISTAN FÖR EUROPEISKA STORLEKAR. 

    
    

Himla´s bed series Hope in organic washed 
cotton percale is light and airy. The bed linen 
brings a crispy and cool feeling. Hope is 
made of 100% organic cotton. 

SEE PRICELIST FOR EUROPEAN SIZES.

Kvalitet / Quality  
100% Ekologisk bomull /  
Organic  cotton

Trådtäthet / Thread Count 
200 tc 

Örngott / Pillowcase 
50×60 cm

Påslakan / Duvet Cover 
150×210 cm
220×220 cm 

Basic

White Clean Fresh SilenceBlush Sense

SÄNGLINNE BED LINEN

White

Lakan / Sheet 
160×270 cm 
270×270 cm  

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C  / 
Machine wash 60°C 

Lakan / Sheet

ORGANIC COTTON

Seasonal

Petroleum Redness 

Clean Fresh SilenceBlush Sense
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Hope Plain sänglinne Redness och Dalsland Heading Tape gardin Maroon
Hope Plain Bed Linen  Redness and Dalsland Heading Tape Curtain Maroon



The Strip sängline Chalk och Cool, Weeknight sänggavelöverdrag och sängkappa White
The Strip Bed Linen Chalk and Cool, Weeknight Bed Cover and Bed Skirt White



SÄNGLINNE BED LINEN

The Strip  Limited Collection 

The Strip är ett hellinne som tvättats efter 
sömnad för att få en mjuk och skön känsla. 
Sänglinnet har en färgad rand som ger ett 
urbant, modernt uttryck. 

SE PRISLISTAN FÖR EUROPEISKA STORLEKAR. 

The Strip is a pure linen, garment washed  
for a soft, pleasant feel. The bed linen has  
a coloured stripe, which gives an urban, 
modern look.

SEE PRICELIST FOR EUROPEAN SIZES.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C / 
Machine Wash 60°C

 

Gramvikt / Gram Weight
185 gr/m2

Örngott / Pillowcase
50×60 cm

Påslakan / Duvet Cover 
150×210 cm
220×220 cm

Chalk

Basic

Cool
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SÄNGLINNE BED LINEN

Sunshine  Classic Collection

Sunshine är ett tunt vävt och vackert hellinne 
som tvättats efter sömnad för att få en mjuk 
och skön känsla. Ger ett avslappnat uttryck till 
hemmet och är lätt att sköta. Sunshine 
behöver inte strykas, låt gärna skrynklorna 
ge liv åt hemmet. 

SE PRISLISTAN FÖR EUROPEISKA STORLEKAR.

Sunshine is a finely woven pure linen, is 
garment washed for a soft, pleasant feel. 
Gives a casual impression and is easy to 
keep. 
Sunshine does not need to be ironed – keep 
the wrinkles for a lively feel. 

SEE PRICELIST FOR EUROPEAN SIZES.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Gramvikt / Gram Weight 
182 gr/m2

Örngott/ Pillowcase 
50×60 cm

Påslakan / Duvet Cover 
144×210 cm
220×220 cm

Seasonal

Basic

Lakan / Sheet

White

White PeacefulAsh

Lyric

Natural

Charcoal

Balance

Kohl

Lakan / Sheet  
140×270 cm 
270×270 cm 
Endast i vit / Only in white

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C

Committed

Silence

Yellowish



SÄNGLINNE BED LINEN

Sunshine  Collection

Sunshine är ett tunt vävt och vackert hellinne 
som tvättats efter sömnad för att få en mjuk 
och skön känsla. Ger ett avslappnat uttryck 
till hemmet och är lätt att sköta. Sunshine 
behöver inte strykas, låt gärna skrynklorna 
ge liv i hemmet.

SE PRISLISTAN FÖR EUROPEISKA STORLEKAR.

Sunshine is a finely woven pure linen, is 
garment washed for a soft, pleasant feel. 
Gives a casual impression and is easy to 
keep. 
Sunshine does not need to be ironed – keep 
the wrinkles for a lively feel. 

SEE PRICELIST FOR EUROPEAN SIZES.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Gramvikt / Gram Weight 
182 gr/m2

Örngott/ Pillowcase 
50×90 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C

Basic

Ash Balance Charcoal KohlWhite

Sunshine örngott Ash, Charcoal och Kohl
Sunshine Pillow case  Ash, Charcoal and Kohl



108       HIMLA BED

Drottningholm  Classic Collection

Drottningholm är Himlas enfärgade och 
sofistikerade sänglinneserie i 
bomullspercale som ger en skön och sval 
känsla. Kollektionen finns i ett brett utbud 
av storlekar och färger. Örngotten finns i två 
varianter, med knappar eller med vinge.

SE PRISLISTAN FÖR EUROPEISKA STORLEKAR.

Drottningholm is Himla’s plain coloured and 
sophisticated bed linen series in cotton 
percale, for a cool and crisp feel. 
The collection is available in a wide range of 
sizes and colours. The pillowcases are 
available with either buttons or a
 wing border. 

SEE PRICELIST FOR EUROPEAN SIZES.

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton

Trådtäthet / Thread Count 
200 tc 

Örngott Vinge /  
Pillowcase Wing  
50×60 cm

Örngott Knapp /  
Pillowcase Button  
50×60 cm

Påslakan / Duvet Cover  
150×210 cm 
220×220 cm  

Basic

White

White Light Cinder

Light CinderAluminium

Aluminium Aftonbris Antracite

Antracite

Aftonbris

SÄNGLINNE BED LINEN

Lakan / Sheet
160×270 cm  
200×270 cm*  
270×270 cm

Formsytt Underlakan / 
Fitted Sheet*
90×200 cm  
105×200 cm  
120×200 cm  
140×200 cm  
160×200 cm  
180×200 cm 

*Endast i vit / Only In white

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C

Lakan / Sheet

Night 

Night 



Drottningholm sänglinne Light Cinder och White,  Hannelin pläd Natural / White  
Drottningholm Bed Linen Light Cinder and White, Hannelin Throw Natural / White
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ÖVERKAST BEDSPREAD

Carla  Collection

Carla är ett överkast i en bomullskvalitet med 
struktur som har ett lätt krinklat utseende. 
Överkastet är tvättat efter sömnad vilket ger 
ett ledigt uttryck.

Carla is a bedspread in a lightweight 
structured cotton quality with a crinkled 
look. The bedspread is washed after sewing 
which adds to the casual expression.

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton
 
Storlek / Size  
160×260 cm
260×260 cm

Seasonal

Basic

SilenceConcrete

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 30°C / 
Machine wash 30°C

Nickel

Off-White



Carla överkast Nickel 
Carla Bedspread Nickel
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ÖVERKAST BEDSPREAD

Delia  Classic Collection

Delia överkast är handsytt och tillverkat i 
siden med baksida i bomull vilket ger en 
effektfull kontrast. Överkastet är lätt och 
luftigt och ger ett elegant uttryck.

Delia bedspread is hand sewn and made 
from silk with bakside in cotton, creating a 
striking contrast. The bedspread feels airy 
and light and gives an elegant look.

Kvalitet / Quality  
Framsida / Front  
100% Siden / Silk 
Baksida / Back 
100% Bomull / Cotton 
Fyllning / Filling 
100% Polyester / 
Polyester   

Seasonal

Basic

Pearl RoseChampagne Antracite

Storlek / Size  
160×240 cm
240×240 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Kemtvätt / Dry cleaning

Taupe



Delia överkast Antracite, Soul of Himla sänglinne White och Taupe, Soul of Himla Heading Tape gardin Taupe 
Delia Bedspread Antracite, Soul of Himla Bed Linen White and Taupe, Soul of Himla Heading Tape Curtain, Taupe Taupe
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Hannelin överkast Wood och Natural / White, Sunshine sänglinne Yellowish och Ash. Ebba Heading Tape Dim-out gardin Taupe
Hannelin Bedspread Wood and Natural / White, Sunshine Bed Linen Yellowish and Ash. Ebba Heading Tape Dim-out Curtain Taupe



Hannelin  Classic Collection 

Hannelin överkast i hellinne är tvättat efter sömnad för 
att skapa ett krinklat utseende. Överkastet har en 
avvikande fram- och baksida som gör den 
extra effektfull.  

Hannelin bedspread in pure linen is garment washed for 
a crinkled look. The bedspread has different coloured, 
contrasting sides, making it more striking. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen

Storlek / Size  
160×260 cm
260×260 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C / 
Machine wash 40°C

Seasonal

Basic

White / White

Kohl / Natural

Balance / Natural

Mauve / Natural

Natural / White Silence / WhitePale Blue / White

Charcoal / White

ÖVERKAST BEDSPREAD

Deep Blush / White
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Yellowish / Natural Woods / Natural
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Indra Collection NEW COLLECTION

Indra överkast är gjord i bomullssammet och 
har handsydda sömnadsdetaljer. Överkastet 
är vadderat med en luftig stoppning vilket 
ger ett lyxigt och fylligt uttryck. Överkastet är 
fodrat med en melerad bomullschambray i 
avvikande färgställning.

Indra bedspread is made in a cotton velvet 
fabric and features handmade sewing de-
tails. The bedspread is quilted with an airy 
padding, giving it a luxurious and full expres-
sion. The bedspread is lined with a mélange 
cotton chambray in a contrast colourway.

Kvalitet / Quality  
Framsida / Front 
100% Bomullsammet / 
Cotton Velvet 
Baksida / Back 
100% Bomull / Cotton 
Fyllning / Filling 
100% Polyester / Polyester 

Seasonal

Mother of Pearl Taupe Maroon

Storlek / Size  
160×260 cm
260×260 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 30°C 
skonsamt program 
alternativt kemtvätt / 
Machine wash 30°C 
gentle cycle or 
Dry cleaning

ÖVERKAST BEDSPREAD



Indra överkast Maroon
Indra Bedspread Maroon



118       HIMLA BED

Shirley  Classic Collection

Shirley är ett elegant bomullsöverkast som är 
strukturvävt och stentvättat. Överkastet är lätt och 
följsamt, enkelt att bädda med och passar till alla sovrum. 

Shirley is an elegant stone washed bedspread in a 
structured woven cotton. Shirley is airy and cozy which 
makes it perfect to lay on the bed and beautiful for 
every bedroom. 

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton 

Storlek / Size  
160×260 cm
260×260 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C /  
Machine wash 40°C

Basic

SandWhite Kohl

ÖVERKAST BEDSPREAD



Shirley överkast White
Shirley Bedspread White
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ÖVERDRAG BED COVER / SÄNGKAPPOR BED SKIRTS

Mira Loose-Fit  Classic Collection   

Mira Loose-fit överdrag till sänggavel är 
tillverkat i ett tätt vävt hellinne med mycket 
struktur och är mjukbehandlad. 
Sängöverdraget har synliga overlock-
sömmar och en lös passform för ett modernt 
och ledigt uttryck. Säljs även med sänggavel.

Mira loose-fit headboard cover is made of 
tightly woven and soft treated pure linen with 
lots of structure. The headboard cover has a  
visible overlock seam and a loose-fit for a more  
fashionable, casual impression. The cover  
is also sold together with a headboard.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
90×140 cm
120×140 cm
160×140 cm
180×140 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C 
Krympmån 4–10% / 
Machine wash 60°C. 
Shrinkage 4–10% 

Basic

White Stone

Mira Loose-Fit  Classic Collection      

Mira Loose-fit sängkappa i tätt vävt hellinne 
med mycket struktur, är mjukbehandlad för 
att ge ett modernt och ledigt uttryck.

Mira Loose-fit bed skirt is tightly woven in 
pure linen with lots of structure. The bed 
skirt is soft treated for a more fashionable, 
casual impression.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen
Mittendel / Centre Fabric
100% Bomull / Cotton 

Storlek / Size  
90×220×42 cm
90×220×52 cm
120×220×42 cm
120×220×52 cm
160×220×42 cm

160×220×52 cm
180×220×42 cm
180×220×52 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 4–10% /  
Machine Wash 60°C. 
Shrinkage 4–10%

Basic

White Stone



Mira Loose-fit sänggavelöverdrag och sängkappa Stone, Sunshine sänglinne Lyric, Hannelin överkast Mystique / Natural
Mira Loose-fit Headboard Cover and Bed Skirt Stone, Sunshine Bed Linen Lyric, Hannelin överkast Mystique / Natural
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ÖVERDRAG BED COVER / SÄNGKAPPOR BED SKIRTS

Weeknight  Classic Collection

Weeknight sängkappa är tillverkad av en lite 
kraftigare kanvaskvalitet i halvlinne och sydd 
med enkla sömmar för ett avskalat, tidlöst 
uttryck. Sängkappan kommer i fyra bredder, 
från 90 cm till 180 cm och själva kappan finns 
i två höjder, 42 cm och 52 cm. 

Weeknight bed skirt is made in a slightly 
heavier canvas in half linen and with simple 
sewing for a clean, timeless look. The bed 
skirt comes in four widths, from 90 cm to 
180 cm and the actual skirt is available in 
two heights, 42 cm and 52 cm. 

Kvalitet / Quality  
56% Bomull / Cotton  
44% Lin / Linen 
Mittendel 100% Bomull / 
Center part 100% Cotton 

Storlek / Size  
90×220×42 cm
90×220×52 cm
120×220×42 cm
120×220×52 cm 

160×220×42 cm
160×220×52 cm
180×220×42 cm
180×220×52 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Kemtvätt.  
Krympmån 6-10% /  
Dry Cleaning.  
Shrinkage 6-10% 

Basic

White Ash

Weeknight  Classic Collection   

Weeknight överdrag är tillverkad av en lite 
kraftigare kanvaskvalitet i halvlinne och sydd 
med enkla sömmar för ett avskalat, tidlöst 
uttryck. Överdraget kommer i fyra storlekar 
som passar Himlas sänggavel. Säljs även 
med sänggavel. 

Weeknight bed cover is made in a slightly 
heavier canvas quality in half linen and with 
simple sewing for a clean, timeless look. The 
bed cover comes in four sizes that match 
Himla's stuffed headboard. The bed cover is 
also sold together with a headboard. 

Kvalitet / Quality  
Överdrag: 56% Lin / 44% 
Bomull.  
Gavel: Träfiberskiva, Poly-
uretanskum /
Cover: 56% Linen / 44% 
Cotton.  
Headboard: Fibre board, 
Polyurethane foam 

Storlek / Size  
90×140 cm
120×140 cm
160×140 cm
180×140 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Kemtvätt.  
Krympmån 6-10% /  
Dry Cleaning.  
Shrinkage 6-10% 

Basic

White Ash



Weeknight sänggavelöverdrag och sängkappa White, Sunshine sänglinne Balance och White, Hannelin överkast Balance / White
Weeknight Bed Cover and Bed Skirt White, Sunshine Bed Linen Balance and White, Hannelin Bedspread Balance / White



Doft och känsla för badrummet

Vill du ha spakänsla i ditt badrum? Grunden får du genom 
att satsa på några riktigt sköna och generösa badlakan. 
Oavsett om du tycker om stilfulla linnebadlakan, lediga 
våffelhanddukar eller våra mjuka varianter i ekologisk 
bomull, kan du matcha dina badlakan med handdukar och 
badrumsmattor i samma stil. Glöm inte doften. Dofter ger 
stämningen och känslan av välmående. Låt dem sprida sig 
från några av Himlas stämningsskapande serie doftljus och 
tvålar.

A Bathroom of Feelings and Fragrances

Do you want that spa like feeling in your bathroom? Begin with  
investing in a few soft, generous bath towels. Whether you  
prefer stylish linen, relaxed waffles or our soft, organic cotton,  
you can match your bath towels with smaller towels and 
bath mats in the same style. And don’t forget the fragrance. 
Fragrances create the sense and sensation of wellbeing. 
Let your chosen aromas fill the room, using Himla’s mood 
making collection of scented candles and soaps.

Bath





HANDDUKAR  TERRY TOWELS

Lina  Classic Collection    

Lina är Himlas stilfulla linnefrotté. 
Kompositionen av linne och bomull ger Lina  
dess speciella karaktär med mycket hög 
absorbtionsförmåga och med bibehållen 
bomullsmjuk känsla. Lina når sin fulla kvalitet 
och blir som bäst efter 1–2 tvättar.

Lina is Himla’s distinguished linen terry.  
The composition between linen and cotton 
gives the terry its special characteristics of 
very high absorption ability and a preserved 
soft cotton feel. Lina reaches its full quality 
after 1–2 washes.  

Kvalitet / Quality  
70% Bomull / Cotton
30% Lin / Linen  

Vikt / Weight 
550 gr/m2 

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C 

Gästhandduk /  
Guesttowel 
30×50 cm

Handduk / Towel 
50×70 cm 

Badhandduk / Bath Towel 
70×140 cm

Badlakan / Bath Sheet 
100×150 cm

Basic

Cool ThunderWhite RoseMother of Pearl Balance

Seasonal

Burgundy Woods
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Lina handduk Thunder och Woods, Max badrumsmatta Mother of Pearl,Pure Senses doftserie Natural Linen, Mood doftserie Cozy
Lina Towels Thunder and Woods, Max Bath Mats Mother of Pearl, Pure Senses Scented Series Natural Linen, Mood Scented Series Cozy



Fresh Laundry handdukar Yellowish, White och Natural, Pure Senses doftserie Natural Linen
Fresh Laundry Towels Yellowish, White och Natural,  Pure Senses Scented Series Natural Linen



HANDDUKAR WAFFLE TOWELS

Fresh Laundry  Classic Collection

Fresh Laundry är en handduk med en liten 
våffla i hellinne som är tvättad efter sömnad 
för att ge en mjuk och ledig känsla.

Fresh Laundry is a towel with a small waffle 
in pure linen and garment washed for a soft 
and casual feel.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Vikt / Weight 
265 gr/m2 

Tvättråd /  
Washing Instruction
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C 

Handduk / Towel 
47×65 cm 2-pack  

Badhandduk / Bath Towel 
70×135 cm

Badlakan / Bath Sheet
100×150 cm

Seasonal

Basic

White Silver

BalanceCommitted

Natural

Silence

Yellowish Black True Red

Antique
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Ella handdukar Clean, White och Silence, Pure Senses doftserie Natural Linen
Ella Towels Clean, White and Silence Pure Senses Scented Series Natural Linen



Ella  Collection

Ella är en handduksserie i mjuk, ekologisk 
bomull med en smal strukturrand för ett  
stilrent uttryck. Ella är tillverkad i 100%  
ekologiskt odlad bomull. 

Ella is a soft organic cotton towel collection 
with a thin textured stripe for an elegant 
look. Ella is made of 100% organic cotton.

Kvalitet / Quality  
100% Ekologisk bomull / 
Organic cotton  

Vikt / Weight 
500 gr/m2 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C

Gästhandduk /  
Guesttowel 
30×50 cm

Handduk / Towel 
50×70 cm

Badhandduk / Bath Towel 
70×140 cm

Badlakan / Bath Sheet 
100×150 cm

Basic

HANDDUKAR TERRY TOWELS

ORGANIC COTTON

White SilenceClean
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HANDDUKAR TERRY TOWELS / BADRUMSMATTOR BATH MATS
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Maxime  Collection

Maxime är en ekologisk handduksserie, 
inspirerad av handdukar som används på 
hotell. Microcotton är en bomulllskvalitet 
av mjuk och lyxig karaktär där dess täta 
och kompakta öglor ger en dubbelt så hög 
absorbtionsförmåga än tradionell bomulls-
frotté. Handdukarna upplevs som fylliga 
och luftiga och de torkar snabbt. Maxime är 
tillverkad i 100% ekologisk bomull.

Maxime is an organic towel collection in 
microcotton, inspired by towels used in 
hotels. Micro cotton has the characteristic of 
being soft and plush, with dense and 
compact loops giving the towels an 
absorption capacity which is twice as high 
than traditional cotton terry. The towels have 
a full but airy touch and they dry quickly.
Maxime is made of 100% organic cotton.

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton  

Vikt / Weight 
610 gr/m2 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

Gästhandduk /  
Guesttowel 
30×50 cm

Handduk / Towel 
50×70 cm

Badhandduk / Bath Towel 
70×140 cm

Badlakan / Bath Sheet 
100×150 cm

Seasonal

White Mother of Pearl Taupe Lead

ORGANIC COTTON, NEW COLLECTION

Max  Collection 

Max badrumsmatta är gjord i 100% bomull och är ett 
klassiskt, tidlöst utseende. Den har grova garner vilket 
ger en fin struktur och den är mjuk att gå på.

Max bath mat is made in 100% cotton and has a classic, 
timeless look. The bath mat has thick yarns which creates 
a nice texture and it is soft to walk on.

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton  

Storlek / Size  
60×90 cm

Vikt / Weight 
1500 gr/m2

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

White Mother of Pearl LeadTaupe

NEW COLLECTION

Basic



Ella  Collection 

Ella badrumsmatta i bomull, har en högre ögla för att 
ge en mjuk känsla, och är färgkoordinerad med 
Ella handduk.

Ella bath mat in cotton, has a higher loop for a softer feel, 
and is colour coordinated with Ella towel.

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton  

Storlek / Size  
60×90 cm

Vikt / Weight 
500 gr/m2

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

White Clean BlackSilence

BADRUMSMATTOR BATH MATS
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ORGANIC COTTON

Basic



Ella badrumsmattor Black och White
Ella Bath Mats Black and White



Love  Classic Collection     

Love badrumsmatta är tvättad för ett mjukt och ledigt 
utseende och kan färgkombineras med Lina handduk. 

Love bath mat is garment washed for a soft and casual 
look and colour coordinates nicely with Lina towel.

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton  

Storlek / Size  
50×80 cm
70×110 cm*

Vikt / Weight 
1600 gr/m2

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

Basic

CoolWhite* RoseMother of Pearl* Balance

BADRUMSMATTOR BATH MATS
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Seasonal

Thunder

Burgundy Woods



Love badrumsmatta White
Love Bath Mat White



Fresh Laundry Kimono White, Lina handdukar Thunder, Fresh Laundry handduk Antique
Fresh Laundry Kimono White, Lina Towels Thunder, Fresh Laundry Towels Antique



Fresh Laundry Kimono  Collection

Fresh Laundry är en våffelvävd kimono i linne som är 
tvättad efter sömnad för en mjuk och ledig känsla. 
Kimonon har en generös passform, långa ärmar och 
knyts i midjan med skärp.

The Fresh Laundry kimono in pure linen with a small waffle, 
is garment washed for a soft and casual feel. The kimono 
has a loose fit, long sleeves and ties by the waist with a belt.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
One size

Vikt / Weight 
265 gr/m2

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C.  
Krympmån 2-3% /  
Machine wash 60°C.  
Shrinkage 2-3%

Basic

White

KIMONO KIMONO / BADROCK BATHROBE
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Lido Women's Bathrobe  Collection

Lido Women's bathrobe är en badrock i 
100% bomullsfrotté som är mjuk och 
behaglig. Badrocken har sjalkrage, rymliga 
fickor framtill och praktiska, lite kortare 
kimono ärmar. Den finns i tre rymliga 
storlekar.

Lido Women's bathrobe is a bathrobe in a 
soft and comfortable 100% cotton terry. The 
bathrobe has a shawl collar, front pockets 
and practical, a bit shorter kimono sleeves. It 
comes in three generous sizes. 

Kvalitet / Quality  
100% Bomull / Cotton 

Vikt / Weight 
420 gr/m2 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C.  
Krympmån 5-6% /  
Machine wash 60°C. 
Shrinkage 5-6% 

Storlek / Size  
S, M, L

Storlek / Size  
S     L118×W130 cm 
M   L120×W135 cm 
L     L 122×W145 cm

Ärmlängd / Sleeve length  
S     45 cm 
M   47 cm 
L     49 cm 

Basic

White Silence



Mood doftserie Cozy
Mood  Scented Series Cozy



DOFTSERIER SCENTED SERIES 

Mood  Collection

Mood är en spännande, modern doftserie framtagen för 
att förhöja stämningen i hemmets alla rum. De milda, 
ljuvliga aromerna är inspirerade av olika 
sinnesstämningar, för att ge en behaglig doft i hemmet 
som speglar humöret. Doftserien är tillverkad i Sverige av 
högkvalitativa doftoljor. Doftljuset levereras i en 
keramiklykta med ett lock av björk. Sojavaxet i doftljuset 
ger en jämn ljuslåga. Doftpinnarna, som är tillverkade i 
bambu, kommer i en glasflaska med en trädetalj och 
levereras i en rund förpackning med ett grafiskt mönster. 

Cozy – en naturtrogen doft av sandelträ, mysk och 
ambra med inslag av björk och cederträ kombinerat med 
mandarin och grapefrukt. Doften skapar en gemytlig och 
rogivande atmosfär. Conscious – en balanserad doft 
av bergamott, freesia och vitt te, med inslag av exotisk 
osmanthus och mysk. Doften skapar en stimulerande och 
kreativ atmosfär i hemmet. Calm – en rogivande, 
harmonisk blommig doft med inslag av ros, viol och
 liljekonvalj. I basen återfinns cederträ och 
apelsinblomma. Doften ger en lugn och behaglig 
atmosfär. Cool – en livfull, modern och lätt blommig doft 
med toner av apelsin, cyklamen och jasmin i kombination 
med vanilj och ljuvlig havtorn, för en frisk, fräsch doft i 
hemmet. Committed – en passionerad, mustig doft med 
inslag av ylang, jasmin och syren kombinerat med mysk, 
heliotrop och exotiska tonkabönor. Doften skapar en 
varm och sensuell stämning.

Mood is an exciting, modern scented series especially 
produced to enhance the atmosphere in every room in your 
home. The delicate, lovely fragrances are inspired by 
different moods, to bring a pleasant scent in your home 
reflecting your spirits. The scented series is made in 
Sweden by high quality fragrance oils. The scented candle 
is delivered in a ceramic jar with a lid made of birch. The soy 
wax in the scented candle brings an even flame. The reed 
diffusers, made of bamboo, come in a glass bottle with a 
wood detail and is delivered in a tube package with a 
graphic pattern. 

Cozy – a natural scent of sandalwood, musk and ambergris 
with elements of birch and cedar wood combined with 
mandarin and grapefruit. The scent engenders a soothing 
and cozy ambience. Conscious – a balanced scent of 
bergamot, freesia and white tea, with notes of exotic 
osmanthus and musk. The scent brings a stimulating and 
creative atmosphere in your home. Calm – a relaxing, 
harmonious floral scent with touches of rose, violet and 
lily of the valley. The base notes include cedar wood and 
orange blossom. The scent brings a calm and pleasant 
atmosphere. Cool – a lively, modern and light floral 
scent with notes of orange, cyclamen and jasmine in 
a combination with vanilla and lovely hawthorn for a 
clean, fresh scent in your home. Committed – a 
passionate, deep scent with a touch of ylang, jasmin and 
lilac combined with musk, heliotrop and exotic tonka 
beans. The scent creates a warm and sensual atmosphere.

Doftljus / Scented Candle 
200 gr 
Brinntid / Burning Hours 
Ca 40 h

Doftpinnar / Reed Diffuser 
150 ml

Seasonal

Committed   
/ Scented Candle

Committed  
/ Reed Diffuser

Calm 
/ Scented Candle

Cool 
/ Scented Candle

Calm  
/ Reed Diffuser

Cool  
/ Reed Diffuser

Conscious 
/ Scented Candle

Cozy  
/ Reed Diffuser

Conscious 
/ Reed Diffuser

Basic
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Pure Senses  Limited Collection        

Pure Senses doftserie har finstämda exklusiva och 
lågmälda dofter som är framtagna speciellt för att skapa 
en lyxig atmosfär i ditt hem.  

Silver Florals - Doften kommer i en begränsad upplaga 
och är en fräsch, lättsam doft av vit och blå hyacint med 
inslag av liljekonvalj.
Golden Spices - Doften Golden Spices kommer i en 
begränsad upplaga och är en söt och varm doft av l
agerblad och saffran med aromatiska inslag av myrra 
och bärnsten.

Pure Senses scented series, has delicate, exclusive and 
discreet scents, especially produced to create a luxurious 
atmosphere in your home. 

Silver Florals - The scent comes in a Limited Edition and 
is a fresh, light scent of white and blue hyacinth with 
elements of lily of the valley.
Golden Spices – the scent comes in a Limited Edition 
and is a sweet and warm scent of laurel leaves and saffron 
with aromatic elements of myrrh and amber.

Doftljus / Scented Candle  
165 gr 
Brinntid / Burning Hours  
Ca 35 h

Doftpinnar / Reed Diffuser  
100 ml  

Flytande Tvål / Liquid Soap  
300 ml 

Seasonal

DOFTSERIER SCENTED SERIES 

Silver Florals
/ Reed Diffuser

Golden Spices
/ Reed Diffuser
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Pure Senses  Classic Collection        

Pure Senses doftserie har finstämda exklusiva och 
lågmälda dofter som är framtagna speciellt för att skapa 
en lyxig atmosfär i ditt hem. 

Soft Velvet – en fyllig doft av vit mysk med inslag av druva, 
cassis, liljekonvalj och jordgubbar. Finns i doftpinnar.
Relaxed Neroli –  en lugnande och 
mångfasetterad doft av pomeransträd med söta och 
mjuka toner av apelsinskal och lavendel. Finns i doftljus, 
flytande tvål samt doftpinnar. Antique Green  –  en frisk, 
örtig doft med toner av melon, persika, liljekonvalj och 
cederträ. Finns i doftljus, flytande tvål samt doftpinnar. 
White Satin – en ren doft med toner av orkidé, jasmin, 
liljekonvalj och cederträ. Finns i doftpinnar. Natural Linen 
– en varm doft med toner av mint, galbanum, cederträ och 
vanilj. Finns i doftpinnar.
Vanilla Rose – en ljuv, blommig doft med toner av ylang, 
rosor, pion och vanilj. Finns i doftpinnar. Blue Cotton – en 
fräsch doft med toner av persika, rosor, jasmin och 
cederträ. Finns i doftpinnar.

Pure Senses scented series, has delicate, exclusive and 
discreet scents, especially produced to create a luxurious 
atmosphere in your home. 

Soft Velvet – is a rich scent of white musk with elements 
of grape, cassis, lily of the valley and strawberries. 
Available in reed diffusers. Relaxed Neroli – a soothing 
and multifaceted scent of pomeranian trees with sweet 
and soft tones of orange peel and lavender. Fragrance 
consists of scented candles, liquid soaps and 
reed diffusers. 
Antique Green – a crisp, herby scent with notes of melon, 
peach, lily of the valley and cedar wood. Fragrance 
consists of scented candles, liquid soaps and reed 
diffusers. White Satin – a clean scent with notes of 
orchid, jasmine, lily of the valley and cedar wood. Available 
in reed diffusers. Natural Linen – a warm scent with notes 
of menthe, galbanum, cedar wood and vanilla. Available 
in reed diffusers.  Vanilla Rose – a lovely, floral scent with 
notes of ylang, roses, peonies and vanilla. Available in reed 
diffusers. Blue Cotton – a fresh scent with notes of peach, 
roses, jasmine and cedar wood. Available in reed diffusers. 

Doftljus / Scented Candle  
165 gr 
Brinntid / Burning Hours  
Ca 35 h

Doftpinnar / Reed Diffuser  
100 ml  

Flytande Tvål / Liquid Soap  
300 ml 

Seasonal

Antique Green
/ Scented Candle

White Satin
/ Reed Diffuser

Blue Cotton
/ Reed Diffuser

Natural Linen
/ Reed Diffuser

Vanilla Rose
/ Reed Diffuser

DOFTSERIER SCENTED SERIES 

Antique Green
/ Reed Diffuser

Antique Green
/ Liquid Soap

Relaxed Neroli
/ Scented Candle

Soft Velvet
/ Reed Diffuser

Relaxed Neroli
/ Reed Diffuser

Relaxed Neroli
/ Liquid Soap

Basic
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Viggo doftpåsar Woods, City och Sea
Viggo Scented  Woods, City och Sea
 



Vendela  Collection 

Viggo Collection 

Vendela är en färgkoordinerad doftkudde med lavendel-
fyllning som kan placeras i linneskåpet, garderoben eller 
som en accessoar i hemmet. 

Vendela is a colour co-ordinated scented pad with a 
lavender filling, to be used in your linen closet, your 
wardrobe, or as an accessory in your home. 

Viggo är en enkel doftkudde med lavendelfyllning som 
kan placeras i linneskåpet, garderoben eller som en 
accessoar i hemmet. 

Viggo is a scented pad with lavender filling, to be used in 
your linen closet, your wardrobe, or as an accessory in 
your home. 

DOFTPÅSE  SCENTED BAG  / DOFTKUDDE  SCENTED PAD

Kvalitet / Quality 
100% Lin / Linen 

Fyllning / Filling 
Lavendel / Lavender 

Storlek / Size 
10×10 cm 3-pack 

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Ej maskintvätt / 
No machine wash

Kvalitet / Quality 
100% Lin / Linen 

Fyllning / Filling 
Lavendel / Lavender 

Storlek / Size 
6x9 cm

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Ej maskintvätt / 
No machine wash

Seasonal

Seasonal

Black / Chalk / Ash True Red / Natural / White

Woods

Yellowish / Chalk /ash

City

Lyric / Chalk / Ash

Sea
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Fabric

För mer information om våra metervaror, kontakta säljsupport +46 (0)18 56 62 00 eller info@himla.com.

For more information about our fabrics please contact our customer service by phone +46 (0)18 56 62 00 or by email info@himla.com.



Sunshine  Classic Collection  

Sunshine är ett tunt, vävt och vackert 
hellinne som behandlats för att få en mjuk 
och skön känsla. Ger ett avslappnat uttryck 
till hemmet och är lätt att sköta. Sunshine 
behöver inte strykas, låt gärna skrynklorna 
ge liv i hemmet.  

Sunshine is a finely woven, attractive pure 
linen, treated for a soft, pleasant feel. Gives 
a relaxed impression and is easy to take care 
of. Sunshine does not need to be ironed – 
keep the wrinkles for a lively feel. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Bredd / Width 
145 cm

Längd / Length 
Säljs om rulle på ca 20 
meter, alternativt per meter 
/ Sold in a roll of approx. 
20 meters, or per meters

Hängare / Hangers 
Beställningsvara /  
Available to order

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 2–3% /  
Machine wash 60°C. 
Shrinkage 2–3%

Basic

White NaturalAsh Peaceful Kohl

METERVARA FABRIC
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Överby  Classic Collection

Överby är Himlas exklusiva metervara i hel-
linne med mycket struktur. Överby är tvättat 
och förkrympt och ger ett vackert tungt fall.  

Överby is Himla´s most exclusive pure linen  
fabric with a lot of structure. Överby is washed  
and preshrunk, bringing a beautiful and 
heavy drapery.

Kvalitet / Quality  
100% Lin silduk / Linen 
voile 

Bredd / Width 
150 cm

Längd / Length 
Säljs om rulle på ca 20  
meter, alternativt per meter  
/ Sold in a roll of approx. 
20 meters, or per meters

Hängare / Hangers 
Beställningsvara /  
Available to order

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 2% /  
Machine Wash 60°C. 
Shrinkage 2%

Basic

White



Maya  Classic Collection    

Maya i hellinne har mycket struktur, vilket ger 
en livfull känsla. Maya har ett elegant och 
stramt uttryck. 

Maya in pure linen with a lot of structure, 
bringing a livelier feel. Maya has an elegant 
and sober look.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Bredd / Width 
150 cm

Längd / Length 
Säljs om rulle på ca 20 
meter, alternativt per meter  
/ Sold in a roll of approx. 
20 meters, or per meters

Hängare / Hangers 
Beställningsvara /  
Available to order

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån ca 4-10% 
/ Machine wash 60°C. 
Shrinkage ca. 4-10%

Basic

White Pearl Dark Natural

Ebba  Classic Collection

Ebba har en fin textilstruktur i tätt vävt 
halvlinne och har ett elegant, modernt 
uttryck. 

Ebba has a fine texture in tightly woven half 
linen, bringing an elegant contemporary look.

Kvalitet / Quality  
55% Lin / Linen
45% Bomull / Cotton 

Bredd / Width 
150 cm

Längd / Length 
Säljs om rulle på ca 20 
meter, alternativt per meter 
/ Sold in a roll of approx. 
20 meters, or per meters

Hängare / Hangers 
Beställningsvara /  
Available to order

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 4–7% /  
Machine wash 60°C. 
Shrinkage 4–7%

White Natural

Basic

METERVARA FABRIC
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White

Mira  Collection

Mira är ett tätt vävt hellinne med mycket 
struktur och ger ett modernt och ledigare 
uttryck. Mjukbehandlad metervara. 

Mira is tightly woven pure linen with lots of 
texture, and gives a fashionable and casual 
impression. Soft treated fabric.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Bredd / Width 
145 cm

Längd / Length 
Säljs om rulle på ca 20  
meter, alternativt per meter 
/ Sold in a roll of approx. 
20 meters, or per meters

Hängare / Hangers 
Beställningsvara /  
Available to order

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 4-10% /  
Machine wash 60°C. 
Shrinkage 4-10%Basic

Stone



METERVARA FABRIC

 HIMLA FABRIC     149

Dalsland  Classic Collection

Dalsland är Himlas tunnaste och mest 
transparenta voile i hellinne och ger ett lätt 
och elegant uttryck, där ljuset silas igenom.

Dalsland is Himla’s thinnest and the most 
airy, transparent voile in pure linen. Dalsland 
gives a light and elegant impression letting 
the light filter through.

Kvalitet / Quality  
100% Lin tunn silduk / 
Linen voile

Bredd / Width 
150 cm

Längd / Length 
Säljs om rulle på ca 20 
meter, alternativt per meter 
/ Sold in a roll of approx. 
20 meters, or per meters

Hängare / Hangers 
Beställningsvara /  
Available to order

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C.  
Krympmån 4–6% / 
Machine wash 60°C. 
Shrinkage 4–6%

Basic

White Mother of Pearl

Segel  Classic Collection

Segel i vävt hellinne har mycket struktur och 
linnekänsla. Textilen är transparent, som ger 
ett fint ljusinsläpp.

Segel is a woven pure linen with lots of 
texture and linen feel. The fabric is 
transparent, letting light through.

Kvalitet / Quality  
100% Lin silduk / Linen 
voile 

Bredd / Width 
150 cm

Längd / Length 
Säljs om rulle på ca 20 
meter, alternativt per meter  
/ Sold in a roll of approx. 
20 meters, or per meters

Hängare / Hangers 
Beställningsvara / 
Available to order

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 6% / 
Machine wash 60°C. 
Shrinkage 6%

Basic

White



150       HIMLA FABRIC



Vinterhälsningar
 
För oss är inte rött en färg, utan många. 
Det är nyanser som rör sig i skalor från juläpplen och eld 
till rost och vin. Men framförallt är det en färg att leka med 
och en färg som lätt förstärker julens alla dofter och andra 
färger; vintervitt och naturbeige. Å andra sidan klarar de 
färgerna sig perfekt utan rött. För vem har sagt vilken färg 
som passar bäst till jul? 

Winter Wishes
 
We see red as many colours, rather than just one. Red moves 
from shades of Christmas apples and fire, to rust and red 
wine. Above all, it is a playful colour that easily enhances all 
the scents and other colours we associate with Christmas; 
winter white and natural beige. On the other hand, these 
colours look great even without red. For who is to say which 
colour best suits Christmas?

Christmas



Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Servett / Napkin  
45×45 cm 4-Pack 

Löpare / Runner 
50×145 cm
25×220 cm* new

Duk / Tablecloth 
145×250 cm 
145×330 cm 
160×330 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C 

Sunshine är ett tunt vävt och vackert 
hellinne som tvättats efter sömnad för att få 
en mjuk och skön känsla. Ger ett 
avslappnat uttryck till hemmet och är lätt att 
sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt 
gärna skrynklorna ge liv i hemmet. Duken i 
storleken 160x330 cm har en bredare fåll. 
Löparen i storleken 25x220 cm har en fin 
hålsöm längs med alla sidor.

Sunshine is a finely woven, attractive pure 
linen, garment washed for a soft, pleasant 
feel. Gives a relaxed impression and is easy 
to care for. Sunshine does not need to be 
ironed – keep the wrinkles for a lively feel. 
The 160x330 cm tablecloth has a wider hem. 
The runner in size 25x220 cm has a nice 
hemstitch along all sides.

Seasonal

BORDSLINNE TABLE LINEN

Sunshine  Classic Collection

True Red True Red 25×220 cm* White NaturalWhite 25×220 cm* Natural 25×220 cm*

White Natural Natural

Basic

Sunshine Kitchen är ett tunt, vävt och vackert hellinne 
som tvättats efter sömnad för att få en mjuk och skön 
känsla. Ger ett avslappnat uttryck till hemmet och är 
lätt att sköta. Sunshine behöver inte strykas, låt gärna 
skrynklorna ge liv i hemmet.

Sunshine Kitchen is finely woven pure linen, garment 
washed for a soft, pleasant feel. Gives a casual
impression and is easy to keep. Sunshine does not need 
to be ironed – keep the wrinkles for a lively feel.

Sunshine Kitchen  Classic Collection

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  
 
Handduk / Towel 
50×70 cm 2-pack
 
Förkläde / Apron  
100×107 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C 

Basic
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Sunshine bordslinne, White, Kerala servettring Bronze
Sunshine Tablelinen, White, Kerala Napkin Ring Bronze



BORDSLINNE TABLE LINEN

Deep Red

Basic

Kvalitet / Quality  
55% Lin / Linen  
45% Bomull / Cotton 
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 4–7% /  
Machine Wash 60°C.  
Shrinkage 4–7%

Servett / Napkin  
50×50 cm 2-Pack
 
Tablett / Placemat  
37×50 cm 2-Pack 
 
Löpare / Runner  
50×160 cm 
 
Duk / Tablecloth  
160×160 cm  
160×270 cm 
160×330 cm  

Ebba, Himlas moderna klassiker, är en 
komplett bordslinneserie som passar 
utmärkt för alla dukningar. Ebba har en 
elegant hålsöm och är tillverkad i en fin 
textilkvalitet i halv-linne, som innebär 
lättare skötsel.

Ebba, Himla’s modern classic, is a complete 
table linen series that is perfectly suited   
for more formal table settings. Ebba has  
an elegant hemstitching and is made of  
fine textiles in half linen, for easier care. 

Ebba  Classic Collection

NaturalWhite
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Natural / White

Basic

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 
 
Servett / Napkin  
45×45 cm 2-Pack   

Duk / Tablecloth  
145×250 cm
145×330 cm
 
Tvättråd / 
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C. 
Krympmån 4–5% /  
Machine Wash 60°C.  
Shrinkage 4–5%

Washi är en servett i jaquardvävt hellinne med ett 
klassiskt fiskbensmönster. Washi är otvättad för att 
behålla linets glans och struktur och ger ett sofistikerat 
uttryck till bordet. Washi betyder ”japansk papper” 
på japanska. 

Washi is a jaquard woven pure linen napkin with a classic 
fishbone pattern. Washi is unwashed to retain the shine 
and structure of the linen fabric and brings a 
sophisticated look to your table. In Japanese, Washi 
means ”Japanese paper ”.

Washi  Limited Collection



Washi servett  Natural / White, With Pleasure Ceramics White
Washi Napkin Natural / White, With Pleasure Ceramics White



Levelin pläd, Natural
Levelin Throw, Natural



Linenberry är ett bordslinne av hellinne i kypertstruktur 
med vävt rutigt mönster i färger som på ett naturligt sätt 
kompletterar julens röda nyanser. 

Linenberry is a table linen of 100% linen in a twill 
structure with a woven tartan check in colours that 
compliments the red shades of Christmas in a natural 
way. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Servett / Napkin  
45×45 cm 

Löpare / Runner 
50×140 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C

Linenberry  Limited Collection

Natural

Seasonal

BORDSLINNE TABLE LINEN / PLÄD THROW

Levelin är en mjuk pläd i hellinne som har vävts med
ett melerat garn. Pläden har en kvalitet som ger den en 
behaglig tyngd och mångsidig användning. Använd den 
gärna även som duk, överkast eller draperi. Levelin har 
fransar på kortsidorna.

Levelin is a soft throw in pure linen woven in melange 
yarn. The throw has a quality which gives the throw a 
comfortable weight and versatile usage. It can be used 
as a tablecloth, bedspread or drapery. Levelin has 
fringes along the short edges.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
140×240 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt  40°C /  
Machine  wash 40°C 

Natural

Levelin Classic Collection

Basic
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BORDSLINNE TABLE LINEN HANDDUKAR  TOWELS  

White / Natural

Basic

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 
 
Löpare / Runner  
50×150 cm   

Handduk / Towel  
50×70 cm 2-pack
 
Tvättråd / 
Washing Instruction  
Maskintvätt  60°C.
Krympmån 7 % /  
Machine wash 60°C.
Shrinkage 7%

Karin är tillverkad i högkvalitativt hellinne. Kollektionen 
har en trendig och framträdande stadkant längs
långsidorna och är otvättad för att behålla 
linets glans och tydliga struktur. 

Karin is made of high quality pure linen. The collection 
has a trendy and distinguished selvedge and is 
unwashed to retain luster and the texture of the linen.

Karin  Collection

True Red / Natural Kohl / Natural White / Natural True Red / Natural Kohl / Natural
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Seasonal

True Red

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Handduk /Towel 
47×65 cm 2-pack
70×135cm
100×150cm

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

Fresh Laundry är en handduk med en liten våffla i 
hellinne som är tvättad efter sömnad för att ge en 
mjuk och ledig känsla.

Fresh Laundry is a towel with a waffle in pure linen and is 
garment  washed for a soft and casual feel.

Fresh Laundry  Classic Collection

White Natural

Basic



Fresh Laundry Natural/Lina handduk White, Natural, Vendela Doftkudde True Red / Natural / White
Fresh Laundry Natural/Lina Towel White, Natural, Vendela Scented Pad True Red / Natural / White



True Red / White

Seasonal

Kvalitet / Quality  
100% Lin med vatten- 
baserat akrylat /  
100% Linen with  
water based acrylate   
 
Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 40°C.  
Ej centrifugering eller  
torktumling / Machine  
wash 40°C. No spinning  
or tumble-drying

Tablett / Placemat  
37×50 cm 2-pack

Maya Coated är en tablett i hellinne med 
mycket struktur. Väven är behandlad med ett 
vattenbaserat akrylat på ena sidan, vilket gör 
tabletten lättskött och smutsavvisande. Maya 
Coated tvättas gärna mer sällan, vilket är 
skonsamt både för miljö och klimat. Tabletten 
kan strykas på baksidan med medelvärme. 

Maya Coated placemat in pure linen has a lot 
of structure. The fabric is treated with a water 
based acrylate on one side which makes the 
placemat easy to care for and dirt-repellant. 
Maya Coated does not need to be washed 
often, which makes it kinder to the nature and 
the climate. The placemat should be ironed 
on the reverse side at a medium 
temperature.

Maya Coated  Limited Collection

VAXAD TABLETT  COATED PLACEMAT

Basic

Linen Dark Natural
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Kvalitet / Quality  
100% Lin med  
vattenbaserat akrylat / 
100% Linen with water  
based acrylate 

Längd / Length 
Säljs endast på rulle, 
10 meter eller 20 meter. 
Mängden per rulle kan 
variera +/- 2–3 meter / 
Sold only on rolls of 10  
or 20 metres. Difference 
+/- 2–3 metres per roll 

Bredd /Width 
145 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 40°C. Ej 
centrifugering eller 
torktumling. Stryks på 
baksidan med 
medelvärme /  
Machine wash 40°C. No 
spinning or tumble-
drying. Iron on reverse 
side at a medium 
temperature

Maya i hellinne har mycket struktur, vilket 
ger en livfull känsla. Ett linneväv behandlad 
med ett vattenbaserat akrylat på ena sidan. 
Innehåller ej PVC. 

Maya in pure linen with a lot of structure, 
gives your table setting a livelier feel. A linen 
fabric coated with water based acrylate on 
one side. Does not contain PVC.

Maya  Classic Collection

VAXDUK COATED LINEN

Basic

White Linen Dark Natural

Basic

Kvalitet / Quality  
100% Lin med vatten- 
baserat akrylat / 
100% Linen with  
water based acrylate   

Längd / Length 
Säljs endast på rulle, 
10 meter eller 20 meter. 
Mängden per rulle kan 
variera +/- 2–3 meter / 
Sold only on rolls of 10  
or 20 metres. Difference 
+/- 2–3 metres per roll

Bredd /Width 
145 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction  
Maskintvätt 40°C. Ej 
centrifugering eller 
torktumling. Stryks på 
baksidan med 
medelvärme /  
Machine wash 40°C. No 
spinning or tumble-
drying. Iron on reverse 
side at a medium 
temperature

Karl är ett hellinne med en vacker klassisk 
rand. Ett linneväv behandlad med ett 
vattenbaserat akrylat på ena sidan. 
Innehåller ej PVC. 

Karl is a pure linen with a beautiful classic 
stripe. A linen fabric coated with water based 
acrylate on one side. 
Does not contain PVC.

Karl  Limited Collection

White / Natural True Red / Natural Kohl / Natural
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KUDDAR CUSHIONS

Merlin är en kudde i kypertvävt linne med invävda 
ulltrådar. Vävningen ger ett melerat utseende. Kudden 
har en lång frans runtom och en omlottstängning 
på baksidan.

Merlin is a cushion made of linen twill woven together 
with wool threads. The weave gives a mélange look. 
The cushion has long fringes along the edges and an 
overlap opening in the back.

Kvalitet / Quality  
89% Lin / Linen
11% Ull / Wool  

Storlek / Size  
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Skonsamt 
ulltvättsprogram 40°C/  
Machine wash 
gentle wool cycle 40°C

Offwhite Natural

Merlin  Limited Collection

Basic

Levelin är en kudde i tvättat mjukt hellinne, vävt i ett 
melerat garn. Kudden har fransar på kortsidorna
och omlottstängning på baksidan. 

Levelin is a cushion in washed and soft pure linen, woven 
in melange yarn. The cushion has fringes on the short 
sides and an overlap opening in the back. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
40×60 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C / 
Machine wash 40°C

Natural

Levelin  Limited Collection

Basic



Merlin kudde Natural och Off-White, Sunshine kudde Natural, Lawrence pläd Pearl
Merlin Cushion Natural and Off-White, Sunshine Cushion Natural, Lawrence Throw Pearl
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Sunshine är ett tunt vävt och vackert hellinne som tvättats 
efter sömnad för att få en mjuk och skön känsla. Ger ett 
avslappnat uttryck till hemmet och är lättsamt att sköta. 
Sunshine behöver inte strykas, låt gärna skrynklorna ge liv 
i hemmet. Sunshine kudde har en tidlös design och stängs 
med en dold dragkedja i botten.

Sunshine is finely woven, attractive pure linen, garment 
washed for a soft, pleasant feel. Gives a relaxed 
impression and is easy to keep. Sunshine does not need 
to be ironed – keep the wrinkles for a lively feel. Sunshine 
is a cushion in a timeless design that closes with a hidden 
zipper at the bottom.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
50×50 cm 
60×60 cm* 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C /  
Machine wash 60°C

White* Natural*

Sunshine  Classic Collection

KUDDAR CUSHIONS

Seasonal

True Red

Basic

Hannelin kudde i hellinne är tvättad efter sömnad, för  
att skapa ett effektfullt krinklat utseende. Kudden har  
en omlottstängning på baksidan.

Hannelin cushion in pure linen, is garment washed for  
a striking crinkled look. The cushion has an overlap  
opening in the back. 

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen  

Storlek / Size  
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C /  
Machine wash 40°C

Hannelin  Classic Collection

Seasonal Basic

True Red White Natural



GARDINER CURTAINS / KUDDAR CUSHIONS

Dalsland är Himlas tunnaste och mest transparenta voile 
i hellinne. Dalsland ger ett lätt och elegant uttryck, där 
ljuset silas igenom och finns i flera olika upphängningar 
för att förtydliga er personliga stil.

Gardinlängd med veckband och kanal.

Dalsland is Himla’s thinnest curtain and the most airy, 
transparent voile in pure linen. Dalsland gives a light and 
elegant impression letting the light filter through and 
comes in different models for a more personalized style.

Curtain with heading tape and channel.

Kvalitet / Quality  
100% Lin voile / Linen voile 

Storlek / Size  
145×290 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C.  
Krympmån 4–6% /  
Machine wash 40°C.
Shrinkage 4–6%

Dalsland Heading Tape  Classic Collection

Seasonal 

True Red

Dalsland Heading Tape gardin True Red 
Dalsland Heading Tape Curtain True Red



Linenberry är en kudde av hellinne i kypertstruktur med 
vävt rutigt mönster i färger som på ett naturligt sätt 
kompletterar julens röda nyanser. Kudden stängs med 
en dold dragkedja i botten. 

Linenberry is a cushion of 100% linen in a twill structure 
with a woven tartan check in colours that compliments 
the red shades of Christmas in a natural way. 
The cushion has a hidden zipper at the bottom.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen

Storlek / Size  
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt  60°C/  
Machine wash 60°C

Natural

Linenberry  Limited Collection

Seasonal
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KUDDAR CUSHIONS

Woolberry är en kudde i jacquardvävt linne med invävda 
ulltrådar i ett rutigt hundtandsmönster.

Woolberry is a cushion in jacquard woven linen, woven 
together with wool yarns in a houndstooth check.

Kvalitet / Quality  
78% Lin / Linen
16% Ull / Wool  
6% Polyamid / Polyamide 

Storlek / Size  
50×50 cm 

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Skonsamt 
ulltvättsprogram 40°C/  
Machine wash 
gentle wool cycle 40°C

Woods

Woolberry Limited Collection

Seasonal



Woolberry pläd och kudde, Woods. Linenberry kudde, Natural
Woolberry Throw and Cushion, Woods.  Linenberry Cushion , Natural



Hannelin pläd och kuddar, True Red
Hannelin Throw and Cushions, True Red



PLÄDAR THROWS
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Hannelin pläden är tvättad efter sömnad för att skapa 
ett krinklat utseende. Pläden passar lika bra på sängen 
som i soffan. Hannelin har sydda långsidor och fransar 
på kortsidorna.

The Hannelin throw is garment washed for a crinkled 
look. The throw fits well in the bed or in the sofa. The long 
sides are sewn and the short sides presents well with 
fringes.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
130×170 cm

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Maskintvätt 40°C / 
Machine wash 40°C

True Red / Natural

Hannelin Classic Collection

Seasonal

White / White Natural / White

Basic

Lawrence är en pläd i 100% mohair. Lawrence har en 
vacker glans och lyster och är tillverkad av slitstarka 
fibrer som ger pläden en långvarig hållbarhet. Borsta 
gärna pläden för att behålla den mjuka ytan.

Lawrence is made in 100% mohair and has a beautiful, 
lustrous shine and sturdy fibres, making the throw very 
durable. Try brushing it to preserve the soft texture.

Kvalitet / Quality  
100% Mohair / Mohair 

Storlek / Size  
120×170 cm

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Maskintvätt 
skonsam ulltvätt 30°C /  
Machine wash  
gentle wool cycle 30°C

Lawrence  Classic Collection

Seasonal

True Red



PLÄDAR THROWS

Linenberry är en pläd av hellinne i kypertstruktur med 
vävt rutigt mönster i färger som på ett naturligt sätt 
kompletterar julens röda nyanser.

Linenberry is a throw of 100% linen in a twill structure 
with a woven tartan check in colours that compliments 
the red shades of Christmas in a natural way.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
130×170 cm

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Maskintvätt 60°C / 
Machine wash 60°C

Linenberry Limited Collection

Seasonal
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NEW COLLECTION

Woolberry är en pläd i jacquardvävt linne med invävda 
ulltrådar i ett rutigt hundtandsmönster.

Woolberry is a throw in jacquard woven linen, woven to-
gether with wool yarns in a houndstooth check.

Kvalitet / Quality  
78% Lin / Linen
16% Ull / Wool 
6% Polyamid / Polyamide 

Storlek / Size  
130x170 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Skonsamt ulltvättsprogram 
40°C / Machine wash 
gentle wool cycle 40°C

Woods

Woods

Woolberry  Limited Collection

Seasonal



PLÄDAR THROWS
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Merlin är en skön pläd i kypertvävt hellinne med några 
invävda värmande ulltrådar. Vävningen ger ett melerat 
utseende. Pläden är mjuk och varm och har lång frans 
runtom.

Merlin is a cozy throw made of pure linen twill, woven 
with a few wool threads. The weave brings a melange 
look. The throw is soft and warm and has long fringes 
along the edges.

Kvalitet / Quality  
89% Lin / Linen 
11% Ull / Wool 

Storlek / Size  
130×170 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt, fintvätt 40°C /  
Machine wash, delicates,  
40°C 

Off-White Natural

Merlin  Limited Collection

Basic

PLÄDAR THROWS

Levelin är en mjuk pläd i hellinne som har vävts med
ett melerat garn. Pläden har en kvalitet som ger den en 
behaglig tyngd och mångsidig användning. Använd den 
gärna även som duk, överkast eller draperi. Levelin har 
fransar på kortsidorna.

Levelin is a soft throw in pure linen woven in melange 
yarn. The throw has a quality which gives the throw a 
comfortable weight and versatile usage. It can be used 
as a tablecloth, bedspread or drapery. Levelin has 
fringes along the short edges.

Kvalitet / Quality  
100% Lin / Linen 

Storlek / Size  
140×a240 cm

Tvättråd /  
Washing Instruction 
Maskintvätt  40°C /  
Machine  wash 40°C 

Natural

Levelin Classic Collection

Basic



Vendela  Classic Collection 

Vendela är en färgkoordinerad doftkudde med 
lavendelfyllning som kan placeras i linneskåpet, 
garderoben eller som en accessoar i hemmet.

Vendela is a colour coordinated scented pad with a lav-
ender filling, to be used in your linen closet, 
your wardrobe, or as an accessory in your home.

Kvalitet / Quality 
100% Lin / Linen 

Fyllning / Filling 
Lavendel / Lavender 

Storlek / Size 
10×10 cm 3-pack 

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Ej maskintvätt / 
No machine wash

Seasonal

True Red / Natural / White

DOFTKUDDE  SCENTED PAD 
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Vince  Collection 

Vince är en rutig doftkudde med lavendelfyllning som kan 
placeras i linneskåpet, garderoben eller som en accessoar 
i hemmet. 

Vince is a checked scented pad with a lavender filling, to 
be used in your linen closet, your wardrobe, or as an 
accessory in your home.

Kvalitet / Quality 
100% Lin / Linen 

Fyllning / Filling 
Lavendel / Lavender 

Storlek / Size 
11×11 cm 2-pack

Tvättråd / 
Washing Instruction 
Ej maskintvätt / 
No machine wash

Seasonal

Natural
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Vince doftkudde
Vince Scented Pad
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Krympmån Shrinkage Hängare Hangers

Ebba 4–7%
Dalsland 4–6%
Maya ca. 5%
Mira 2–3%
Segel 6%
Sunshine 2–3%
Överby 2%

GARDIN / CURTAINS

Dalsland  
– Dalsland  Optical White, White, Pearl,

Mother of Pearl, Maroon, Charcoal

Soul of Himla, Lilja, Hälsingland,Svealand
– Soul of Himla White, Mother of Pearl,

Taupe
– Lilja White, Natural
– Hälsingland Oatmeal
– Svealand Oatmeal
 

Segel, Ebba, Maya
– Segel White
– Ebba White, Natural
– Maya White, Pearl

Indra
– Indra Mother of Pearl, Taupe

HÄNGARE LINNE / HANGER LINEN

Linen Voile Variation 
– Dalsland White, Mother of Pearl
– Segel White

Linen Variation
– Ebba White, Natural
– Mira White
– Maya White, Pearl, Dark Natural
– Överby White

HÄNGARE ÖVRIGA / HANGER OTHERS 

Sunshine 
– Sunshine White, Ash, Chalk, Natural, 

Peaceful, Kohl

Mira Loose-Fit 
– Mira Loose-fit  White, Stone 

Weeknight
– Weeknight White, Ash, Oatmeal, 

Antique, Lyric, Mauve,
Charcoal, Black

Provringar Sample Books

MATTOR / RUGS

Abisko 
– Off-white, Taupe, Sea 

Särö  
– Optical White, Off-white, Linen,

Concrete, Denim, Silence, Black,
Charcoal 

 
Ullmatta / Woolrug

– Natural, Sand, Natural / Grey,
Stone, Steelgrey, Woods

 
ÖVERKAST / BEDSPREAD

Delia / Indra
– Delia  Antracite, Champagne, 
     Pearl, Rose, Taupe
– Indra Maroon, MoP, Taupe



Allting som du hittar i Himlas textilsortiment är gjort i finaste 
naturmaterial. Linne är vår stora passion, men vi använder 
även bomull och har ett fåtal varor i ull och siden. Naturfiber 
är  alla unika i sin uppbyggnad och reagerar olika på tvätt och 
bruk. För att behålla textiliernas struktur och lyster är det  
därför viktigt att du lär känna naturfibrerna och hur de beter 
sig. Följ de enkla hanteringsråden nedan och låt våra textil- 
föremål skänka dig glädje under många år framöver.

LINNE
Lin är en slitstark naturfiber med mycket god förmåga att  
absorbera och avge fukt. Rätt vävd lämpar den sig väl till föremål 
som handdukar, lakan, örngott, dukar och servetter. Fiberns 
glatta yta gör att linet också relativt lätt avlägsnar damm och 
smutsfläckar. Belöningen för välskött linne är ett material som 
åldras långsammare än andra vävnader, och som blir vackrare 
och skönare med tiden.

Skötsel
Variera alltid vikningen av linne och förvara det gärna rullat.  
På detta sätt undviker du onödiga brytskador. Undvik för mycket 
värmekontakt om du vill bevara linnets naturliga glans och 
struktur. Ditt linne mår bäst av att förvaras mörkt och torrt. 
Gardiner rekommenderas främst att vädras och skakas för att 
behålla ursprungsglansen i väven. Vid tvätt kan överskottsludd 
släppa som borstas bort med mjuk borste.

Tvätt
• Både linne och halvlinne kan tvättas i 40–60 °C, men för  
ömtåliga linneföremål såsom tunnare och glesvävda gardiner 
rekommenderar vi vädring och skonsam handtvätt för att  
behålla ursprungsglansen i väven.
• Välj ett skonsamt program och använd milt tvättmedel.
• Tvätta ofärgat och kulört var för sig.
• Produkter med blandande färger hanteras efter den starkaste 
färgen. Vi rekommenderar separat tvätt första gången. Observera  
att vittvättmedel innehålller blekmedel och påverkar även vita 
nyanser då dessa kan vara färgade vita.
• Låt linnet dropptorka, sträck i sömmarna och vila minst  
ett dygn innan mangling.
• Kallmangla en gång när linnet är fuktigt och ytterligare  
en gång när linnet torkat. Som alternativ till kallmangling går  
det också bra att stryka linnet lätt fuktigt på hög värme.
• Ömtåliga linneföremål tvättas bäst för hand
• En tvättad linneprodukt bibehåller du bäst genom att tvätta 
enligt tvättrådet. 
• Tvätta och hängtorka alternativt torktumla på svag värme  
för mer framträdande skrynklor.

BOMULL
Bomull är ett slitstarkt material med hög tålighet mot värme 
och med en god fuktupptagningsförmåga. Tack vare sina goda 
egenskaper används materialet till många olika typer av textil.

Skötsel
Bomull drar lätt åt sig smuts men tål också hårda tvättar.  

Om du tvättar frottéhanddukar en gång före användning ökar 
handdukens fuktupptagningsförmåga samtidigt som du får 
bort överflödiga textilfibrer.

Tvätt
• Bomullstyg tål värme väl, men krymper vid alltför höga  
tvättemperaturer.
• Tvätta ofärgat och kulört var för sig, tvätta i 40°C eller 60 °C, 
beroende på hur hårt smutsad varan är.
• Stryk eller mangla fuktigt för att återfå en slät yta.
• Undvik sköljmedel vid tvätt av frottéhanddukar, då absorp-
tionsförmågan sänks.
• Tvättad percale kan torktumlas. Tag ut ur torktumlaren innan 
den är helt torrt. 
• Tvättad satin kan torktumlas.

ULL
Ull är en elastisk och värmeisolerande fiber med mycket god 
fuktupptagningsförmåga. Ullens egenskaper varierar beroende 
på fiberns längd. Långfibrig ull används för slitstarka material 
medan kortfibrig ger ett mer värmande och mjukt garn.

Skötsel
Ulltyg mår bra av att inte tvättas för ofta. Som alternativ till tvätt 
kan ull vädras i fuktig väderlek och sedan borstas av.

Tvätt
• För alla Himlas ullvaror rekommenderas ulltvätt eller  
kemtvätt. Se respektive produkt.

SIDEN
Siden är ett tyg gjort av silke, som är ett starkt, glatt och  
smutsavvisande fibermaterial.

Skötsel
Siden bör inte tvättas för ofta, häng luftigt och vädra mellan 
användning.

Tvätt
• För alla Himlas sidenvaror rekommenderas kemtvätt.

VAXDUK
Linneväv behandlad med vattenbaserad akrylat.  
Innehåller ej PVC.

Skötsel
Vaxduken kan strykas på baksidan med medelvärme.

Tvätt
• Tvätta i högst 40 °C
• Välj ett skonsamt program och använd milt tvättmedel
• Cenrifugeras ej. 
• Torktumlas ej.
• Dropptork.

KNAPPAR
Knapparna på Himlas sänglinne är tillverkade av mjuk plast. 
Knapparna går att mangla utan att de bryts av men de får inte 
utsättas för hög värme. 

Skötselråd
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All Himla textiles are made from the purest natural materials. 
Linen is our true passion, but we also use cotton and, in a few 
products, wool and silk. Natural fibers have a unique struc-
ture, and can vary in the way they react to use and washing. 
To protect the special structure and properties of these textiles,  
it’s important to get to know how they behave. Just follow the 
simple guidelines below – and our textiles will give you plenty 
of enjoyment in the years to come.

LINEN
Woven from flax, linen is a durable natural fabric that is very 
good at absorbing and releasing moisture. If woven properly,  
it makes a fine fabric for towels, sheets, pillowcases, tablecloths 
and napkins. Linen’s smooth surface also makes removing dust 
and spots relatively easy. Take care of your linen, and you will 
be rewarded with a fabric that ages more gracefully than other 
woven fabrics – and becomes more beautiful and pleasant 
with time.

Care
Always vary the way you fold your linen, and roll it up for storage. 
This will protect it from tearing. To preserve your linen’s natural 
shine and structure, avoid too much heat. For best results, store 
linen in a dark, dry place. We recommend you to air and shake 
your curtains, to preserve the original shine of the weave. Excess 
lint after wash can be brushed off with a soft brush.

Washing
• Linen and half linen should be washed at 40-60 °C. Fragile 
linen products, such as thinner and loose weaved curtains,  
are recommended to be aired and gentle hand wash to preserve  
the original shine of the weave.
• Choose a gentle cycle and use mild detergent.
• Wash whites and colours separately.
• Let your linen drip dry, stretch the seams and let it rest for  
at least twenty-four hours before mangling.
• Cold mangle the linen once when it is still damp, and once 
again after it has dried. Alternatively, you can iron linen with  
a hot iron while it is still slightly damp. 
• Wash delicate linen preferably by hand.
• Wash a washed linen product according to instructions  
on care label, to preserve its condition.
• Wash and air dry alternatively tumble dry on low temperature 
to receive more visible wrinkles.

COTTON
Cotton is a durable material that is highly resistant to heat,  
and that has excellent absorption properties. Because of these 
properties, the material is used in many types of textile fabrics.

Care
Cotton becomes soiled easily, but it can also withstand hard 
washing. Washing terry towels once prior to use will improve 
their ability to absorb moisture, as well as removing excess fibers.

Washing
• Wash at 40°C or 60 °C.
• Cotton can withstand high temperatures, but will shrink  
if washed in too hot water.
• Keep whites and colours separate.
• Iron or mangle while damp to regain a smooth surface.
• Avoid using fabric softeners on terry towels as they reduce 
absorption.
• Washed percale should tumble dry. Take out of the tumble 
dryer before it is completely dry. 
• Washed satin should tumble dry.

WOOL
Wool is an elastic, insulating fabric with a phenomenal ability  
to absorb moisture. Its properties vary depending on the length 
of the fibers. Long-hair wool is used for durable yarn, while 
short-hair wool produces a softer yarn, keeping you warmer.

Care
Wool should not be washed too frequently. As an alternative  
to washing, try hanging it outdoors in damp weather and 
brushing it off.

Washing
• Himla recommends to wool wash or dry cleaning our wool 
products. Read the washing instructions.

SILK
Silk is a strong, smooth fibrous material that is resistant to soiling.

Care
Avoid washing too often, hang spaciously and air it out after use.

Washing
• Himla recommends dry cleaning for our silk products.

COATED LINEN
Linen fabric coated with water based acrylate.  
Does not contain PVC.

Care
The fabric can be steam ironed on the reverse side  
at a medium temperature.

Washing
• Machine wash at 40 °C.
• Choose a gentle wash and use a mild detergent.
• Do not spin.
• Drip dry.

BUTTONS
The buttons on Himla´s bed linen is made of soft rubber.  
The buttons will not break when mangled but they can´t  
be exposed to high heat.

Care Instructions



Distributörer / Agenter  Distributors / Agents

New Zealand / Australia 
Importico Home & Gifts 2017 
49 Main Road South
Levin 5510
New Zealand
Phone: +64 (0) 274858 443
E-mail: importico@ihug.co.nz
Website: www.importico.co.nz

Holland
Astrid Jeulink
Sprendlingenpark 11
5061 JT Oisterwijk
Phone: +31 (0) 13 52 12 834
E-mail: info@astridjeulink.nl  
Website: www.astridjeulink.nl

Japan
Ebizu International Inc.
Ebisu Garden Place Tower Level 18
Shibuya-ku, Ebisu 4-20-3
150-6018 Tokyo
Phone: +81 (0) 3 5789 582
Fax: +81 (0) 3 6452 34 69
E-mail: info@ebizu.jp   
Website: www.ebizu.jp

Korea
SIMS
Suite 502 MJ Building
400-10, Seogyo-Dong
Mapo-Gu, Seoul
Phone:  +82 (0)2 540 2414
E-mail: yeogoinsims@gmail.com

Switzerland
Nordic Rooms / chez Lumiere du Nord
1 bis, Ch des Vignettes
CH-1299 Crans-pres-Celigny
CH Suisse
Phone: +41 (0) 79 4484720
E-mail: lumieredunord@bluewin.ch   
Website: www.nordicrooms.ch

UK 

Kvällsbris Nordic Lifestyle Brands
26, Albert Road
Henley-on-Thames
Oxfordshire, RG9 1SD UK
Phone: +44 (0)7768 194717 
E-mail: sanna@kvallsbris.co.uk   
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Tvättsymboler Washing instructions

Symboler för gardinuppsättning Symbols for curtain hanging

40

30

Ej torktumling 
Do not tumble dry

Strykning, medeltemp. max 150°C  
Iron, medium, max temp. 150°C

Ej kemtvätt 
Do not dry clean

Ej klorblekning 
Do not bleach

Ej strykning 
Do not iron

Dropptorkning 
Drip dry

Strykning, hög temp. max 200°C Iron, 
high, max temp. 200°C

Kemtvätt i perkloreten 
Dry clean, PCE only

Torktumling i normal temperatur 
Tumble dry, medium temperature

Maskintvätt 40°C 
Machine wash, 40°C

Maskintvätt 30°C, ullprogram, mycket  
skonsam tvätt, halvfylld tvättmaskin
Machine wash, 30°C, wool programme, very 
gentle wash, half filled washing machine

60
Ej vattentvätt 
Do not wash

Maskintvätt 60°C 
Machine wash, 60°C

Torktumling i låg temperatur 
Tumble dry, low temperature

Gardin med knytband
Curtain with ribbons

Gardin med hällor

Curtain with tabtops

Gardin med dolda 

hällor Curtain with 

hidden tabtops

Gardin med öljetter

Curtain with eyelets

Gardin med veckband 

/kanal Curtain with 

heading tape/channel

Gardin med veckband 

med multifunktion 

/kanal Curtain with 

heading tape with 

multi-function/channel

1700-talsgardin med 

hällor 18th century 

curtain with tabtops

1700-talsgardin med 

kanal 18th century 

curtain with channel

Hissgardin med kardborrband
Roman blind with velcro



Ledningsgrupp  Board of Directors

Annica Högström  

CEO & Creative Director 

annica.högström@himla.com

+46 (0)70 853 68 98

Henrik Söderberg  

CFO 

henrik.soderberg@himla.com

+ 46 (0)18 56 62 00

Maria Dorais  

Sales Director 

maria.dorais@himla.com

+46 (0)70 725 60 59

Cecilia Thimerdal 

Senior Purchasing Manager 

cecilia.thimerdal@himla.com

+46 (0)70 444 18 82

Lena Rösiö 

Logistics Manager 
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SCANDINAVIAN SIMPLICITY  

I över tjugo år har vi levt efter samma enkla idé.  

Himla är inte en tillfällig stil, eller ett manér du snabbt 

tröttnar på. Vår filosofi är enkel, men svår att kopiera. 

Vi skapar vackra textilier för hemmets alla rum.  

Det mesta i linne, men även i andra naturmaterial som 

ull, siden och bomull. Allt går att matcha, mixa och 

blanda. Det är så du kan skapa din helt egna stil.

Himla är ett svenskt inredningsföretag, som står för 

skandinavisk enkelhet och kreativa 

variationer på ett själfullt sätt. Med egen design 

formger och färgsätter Himla högkvalitativa 

textilier för hemmet.

SCANDINAVIAN SIMPLICITY

For more than twenty years, we have lived by one simple 

idea. Himla is not a temporary style that quickly goes 

out of fashion. Our philosophy is simple, but difficult 

to copy. We create beautiful textiles for every room 

in your home. Most products are made of linen but we 

also work with other natural materials like wool, silk and 

cotton. Mix and match as you go along.  

That’s how you invent your own, personal style.

Himla is a Swedish interior design company, which 

represents Scandinavian simplicity and creative  

variations in a meaningful way. With its own design and 

colour palettes, Himla creates high quality textiles for 

the home. 


