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Ogeborg och Alexander Lervik i handvävt designsamarbete 
 

  
Twine Ochre               Twine Rose 
 
Ogeborg introducerar ett nytt designsamarbete med Alexander Lervik och presenterar den 
handvävda serien Twine. Hårflätor har utgjort inspirationen bakom mönsterbilden, som skapats 
med hjälp av en innovativ handvävningsteknik.  
 
Våren 2019 presenterar det svenska familjeföretaget Ogeborg en ny serie handvävda mattor i 
naturmaterial, signerade formgivaren och innovatören Alexander Lervik. Twine började som en enkel 
skiss till Alexanders privata bostad. Resultatet blev en serie ullmattor som nu lanseras inom 
designkollektionen ODC, Ogeborg Design Collection.  
 
”Det är alltid lika spännande när en formgivares kreativitet möter vår mångåriga kompetens inom 
material och tillverkning. Tillsammans med Alexander Lervik är vi stolta att presentera fem 
högkvalitativa mattor som passar för både privata hem och offentlig miljö” säger  
Helene Ogeborg, VD och ägare till företaget.  
 
Inspirationen är hämtad från hårflätor och den unika mönsterbilden har inneburit en utveckling av 
handvävningstekniker som Ogeborg tagit fram i samarbete med formgivaren.  



 
”För Twine var den största designutmaningen komplexiteten kring att återskapa flätans uttryck 
utifrån de givna förutsättningar som vävstolen har. Vi arbetade länge och tillslut lyckades vi ta fram 
ett helt nytt mönster som samtidigt är klassiskt i stilen” säger Alexander Lervik, formgivare. 
  
Serien omfattar fem stilrena ullmattor med dubbelknuten frans i färgerna: Nature, Rose, Aqua, Petrol 
green och Ochre. Nature består av ofärgad ull som går i ljusa beige och gråa toner. Samtliga 
färgställningar är utvalda för att hålla över tid.  
 

  
Twine Aqua               Twine Nature 
 
I serien Twine ingår: 
– ODC Twine, Nature, 200 x 300 cm 
– ODC Twine, Rose, 300 x 400 cm 
– ODC Twine, Aqua, 200 x 300 cm 
– ODC Twine, Petrol green 170 x 240 cm 
– ODC Twine, Ochre, 170 x 240 cm 
 
Samtliga färgställningar går att beställa i valfri storlek, upp till 5 meter i bredd.  
Mattorna tillverkas på beställning och leveranstiden uppskattas till ca 5–7 veckor.  
Pris: från ca 6000 – 6 200 kr per kvadratmeter.  
 
Twine tillverkas precis som en stor del av Ogeborgs mattor i samarbete med en fabrik i Portugal som 
idag är ensamma i Europa om att kunna producera handvävda, handknutna och handtuftade mattor 
på sin anläggning.  



 
Om Alexander Lervik 
Alexander Lervik är en innovatör och designer bosatt i Stockholm. Hans 20-åriga karriär som en av 
Sveriges ledande formgivare kännetecknas av en fantastisk uppfinningsrikedom och hans 
passion för vackra objekt. Alexander Lervik designar produkter för bland annat Design House 
Stockholm, Skaargarden, Skandiform, ADEA, Moroso, Johanson och Atelje Lyktan. 
 
Om Ogeborg  
Ogeborg är ett svenskt, designdrivet familjeföretag som har levererat mattor och textila golvmaterial 
sedan början av 1960-talet. I sortimentet finns idag även handtuftade och handvävda mattor, kork, 
läder och textilplattor för vägg och golv, samt bänkskivor och plattor i italiensk quartzsten. Kvalitet, 
miljömedvetenhet och service är företagets ledord och sedan 2007 är Ogeborg ett klimatneutralt 
företag. År 2018 blev företaget klimatpositivt. Ogeborg har vunnit flera designpriser och utmärkelser 
och i februari 2018 fick företaget utmärkelsen ”German design Award 2018” för Mia Wahlsteins 
matta Abstract på Ambiente, världens största inredningsmässa i Frankfurt. Ogeborg har exklusiva 
showrooms i Stockholm och Göteborg. Företaget har 12 anställda och en omsättning på 70 miljoner 
kronor. 
 
Om Ogeborg Design Collection  
Under, ODC, Ogeborg Design Collection har Ogeborg tidigare lanserat samarbeten med bland andra 
Claesson Koivisto Rune, Note Design Studio, Mia Wahlstein, Axel Bjurström och Luca Nichetto. 
 
För ytterligare information och intervjuförfrågningar vänligen kontakta:  
Trendgruppen PR, Shira Cohen, telefon 072 33 222 35, e-post shira.cohen@trendgruppen.se eller 
Ogeborg, telefon 08-120 542 00, Helene Ogeborg, e-post helene@ogeborg.se  
 
Högupplösta bilder samt frilagda produktbilder finns på www.trendgruppen.se/imagebank 
(användarnamn: trendpr, lösenord: trendpr) 


