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Vårens stora trend 

Till våren och sommaren ser vi mycket av det bohemiska 70-talet. Det hippa 

70-talets jordnära toner tillsammans med solblekta pasteller är en viktig 

trend som bygger på denim tillsammans med inspiration från den 

sydamerikanska öknen. Mönsterbilden är inspirerad av inkakultur och den 

sydamerikanska öknens natur med fjädrar, kaktusar och inkamönster i fokus.  

Hampton Republic 27 

Säsongens Hampton Republic 27 fortsätter i den marina andan och bjuder på 

inspiration hämtad från den skandinaviska kusten såväl som den franska 

rivieran. Preppy och klassiskt är ledorden med inslag av 50-talets retrostil 

där det blå och vita är stort i kombination med det smårutiga, prickiga och 

randiga. 

Newbie växer  

Under våren växer Newbie ytterligare och kommer från och med januari att 

finnas tillgänglig ända upp till storlek 128. Vårens kollektion är full av 

blommor där det gula adderats till den klassiska sobra färgkänslan för en 

retroromantisk look. Äventyr och resor har även inspirerat kollektionen där 

vi ser kartmönster som pryder plaggen tillsammans med randigt och rutigt.  

KAXS – grafiskt och färgstarkt 

Vårens KAXS-kollektion präglas av härliga grafiska mönster med 

inspiration från 90-talet. Motiv som glassar och koalor pryder plaggen i 

härligt somriga färger för att skapa en lekfull känsla som ska uppmuntra 

barnen till att mixa och matcha mellan de olika plaggen. 

Rükie – ny unik och spännande kollektion för tjejer! 

Till våren lanserar KappAhl kollektionen Rükie för tjejer. Kollektionen är 

inspirerad av tonårsmode i en mer avskalad stil och lugnare färgskala. I år 

inspireras kollektionen av 70-talets bohemiska stil där singoallatoppen och 

de slitna jeansshortsen är en nyckeloutfit för våren. Kollektionen kommer att 

finnas i storlekarna 134-170.  

 

 

 

 

 

 

KappAhl grundades 1953 i Göteborg 

och är en av Nordens ledande 

modekedjor med närmare 400 butiker i 

Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår 

affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i 

egen design till de många människorna. 

Runt en fjärdedel av sortimentet är 

hållbarhetsmärkt.  

2014/2015 var omsättningen 4,6 

miljarder SEK och antalet anställda 

cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är 

noterat på Nasdaq Stockholm. 

Mer information finns på 

www.kappahl.se 



  

För utlåning av produkter kontakta 

EKPR & Kommunikation, tel. 08-667 22 06, info@ekpr.com   

För mer information  

Monika Kostovska, modepressansvarig KappAhl, tel. 0704-71 55 56, 

monika.kostovska@kappahl.com   

Högupplösta bilder finns på www.ekprbildbank.com 
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