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Å tegne et mønster for en spesiell person eller en valgt bygning har vært drivkraften bak alle
tepper Vibeke Klint har vevd i sine mange år som utøvende artist.
Hvert teppe har vært unikt, så gleden er desto større nå som barna til Vibeke Klint i samarbeid
med det danske selskapet Nordicmodern kan sette et nytt teppe i produksjon.

Læs også
02.09.2021 | Tekstiler

Heymat lanserer Grain av Stine Aas
02.06.2021 | Design

VK-5 er navnet på teppet, som er i dobbeltvevd New Zealand ull, noe som gjør det ekstra mykt
og behagelig. Et teppe vevd i solid garn som inneholder mye lanolin, noe som gjør det
smussavvisende, slik at det også kan ligge i de travle områdene i hjemmet.
Ettertiden har uttalt at VK-5 er den minst Vibeke Klint-lignende av alle teppene hennes, noe som
kanskje ikke er så rart siden hun var ganske ung da hun vevde den. 20 år og fortsatt under
utdannelse og påvirkning av læreren Gerda Henning.
Nordicmodern lanserer nå teppet som en del av sin samling av utvalgte Vibeke Klint -tepper.
www.nordicmodern.dk
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Relaterede partnere
LIND DNA ApS

LIND DNA offer you an
entire world of table top
product…

Madam Stoltz

Madam Stoltz is
specialized in Interior
decoration…

Pro-Vision ApS

CONSULTING - SOURCING DEVELOPMENT

Vendora Nordic

VENDORA NORDIC LEADING TECH
DISTRIBUTOR IN THE
NORDIC…

Specktrum

Specktrum bygger på
passion. Passion for
moderne, velud…
$ %
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Designbases medieunivers er for alle som arbeider profesjonelt i interiør- og
designbransjen. Vi berører emner som trender, tendenser i detaljhandelen,
ledelse og produktorientering. Formålet er å gi leseren inspirasjon og konkrete
verktøy til å kunne optimere sin virksomhet og ta de riktige beslutninger som gjør
bedriften konkurransedyktig. Den redaksjonelle målsetning er via spennende og
in…
Se profil !

