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Håndknyttet tibetansk uld fra det danske brand Knothouse, der skaber stemningsskabende tæpper af superhøj kvalitet til virkelig fair priser. Weave Tongueløber, Knothouse, 86 x 240 cm, 11.000,00 kr. knothouse.com

Træd ud på blød, tuftet bomuld frem for
et koldt gulv. De tykke, flettede frynser
understreger det håndgjorte udtryk. Fås
også i en lys brunlig nuance. Amass
Long Pile Runner, Ferm Living, 70 x 140
cm, 899 kr. fermliving.dk

Løber designet af den legendariske danske væver og tekstildesigner
Vibeke Klint. De håndvævede tæpper er baseret på en række unikatæpper, der aldrig har været i produktion før, men som er en del af en
dansk håndværkstradition baseret på kvalitet og langtidsholdbart
design. VK-3, Vibeke Klint hos Nordic Modern, 80 x 240 cm, 5070 kr.
nordicmodern.dk

Blød gulvløber, som er håndlavet i
Portugal og produceret af genbrugsfibre og overskud fra tekstilindustrien.
Fås i flere farver og kan vaskes på 30
grader. Hazelnut-løber, Elvang, 60 x
180 cm, 949 kr. elvangdenmark.dk

Løber for livet

Det kan synes som en stor beslutning at investere i et decideret gulvtæppe, mens
en løber klæder de fleste rum og kan derfor nemmere flyttes rundt efter behov
Af Maria Kentorp

Elegant løber af uld med striber af
naturlig fåreuld, der skaber en særlig
taktilitet og et blødt udtryk. Rug Flannel Pepper, Svenskt Tenn, 300 x 80 cm,
11.991 kr. svenskttenn.se

Smuk løber af tyk, blød fåreuld håndvævet af beduinkvinder i Negev-ørkenen i Israel. Fås i flere størrelser og
udtryk. Esther Rust Runner, Kusiner,
80 x 280 cm, 14.000 kr. kusiner.dk

Tæppe i newzealandsk uld håndknyttet
af Linie Designs egne vævere. Med
diagonale striber, der skaber såvel ro
som opmærksomhed – fås i flere farver.
Smilla Runner, Linie Design, 80 x 180
cm, 2500 kr. liniedesign.com

Noget nær den perfekte lille løber til
køkkenet eller en entré – vævet af jute,
der er slidstærkt, og som holder form
og farve i mange år. Lohals, Ikea, 80 x
150 cm, 199 kr. ikea.com

