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ACCESSOARER

A BOYFRIEND
NAMED CHANEL

SKÖNHET

MOD & 
 MÅNGFALD 

För parfymhuset AGONIST är doft ett osynligt  
mode där sublima uttryck förstärker och adderar  
ytterligare en dimension till personlig-
heten. Passande nog lanserar Agonist nu 
ett exklusivt doftsamarbete tillsammans 
med HOPE, som själva har passion 
för vardagsmode som lyfter 
bäraren. Samarbetet har resulterat 
i dofterna Courage, Freedom och 
Diversity som uppmuntrar till att 
utveckla en individuell stil. En 
parfym och tre doftljus har tagits 
fram med den kreativa människan 
i sinnet och som rymmer inslag 
av trä och läder, kryddor och 
blommor från hela världen – tolkat 
utifrån en skandinavisk palett.  
NK Kosmetik, Gatuplan, Stockholm 
och Göteborg. 

ACCESSOARER

ZABEL TILL  
NK DETAILS 

Det uppskattade ZABEL JEWELLERY bjuder på en 
sammansättning av feminin råhet, grafiska uttryck och 
skandinavisk minimalism. NK Details har nu berikats 
med det stilrena smyckesmärket, som har kommit 
att bli ett av Danmarks mest populära. NK Details, 
Gatuplan, Stockholm och Göteborg.

Mademoiselle Chanel var historiskt sett den första i modevärlden att låna 
plagg ur herrgarderoben och förvandla dem till en kvinnligt maskulin och 

tidlös look. BOY.FRIEND är en kollektion klockor framtagen på samma 
sätt och hämtar inspiration från det manliga uret men behåller samtidig ett 

feminint uttryck. CHANEL BOY.FRIEND erbjuds i olika utförande varav en 
glänser med hela 64 diamanter med brilliant-cut och detaljer av 18K guld. 

Dessutom håller den stilen även 30 meter under vattnet. Den perfekta 
pojkvännen helt enkelt. NK Juvelsalong, Gatuplan, Stockholm.
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INREDNING

PRISADE KÖKS-
REDSKAP MED STIL 

Oavsett om du kokar soppa på en spik eller skapar en lyxig gourmetmiddag kan du tillreda 
rätten vassare i prisvinnande stålgrytor och pannor från LE CREUSET. Den renommerade 
3-PLY-serien har nu nylanserats med nytt spännande utseende i rostfritt stål och med 
kompromisslös funktionalitet. Alla produkter i serien har en aluminiumkärna som effektivt 
fördelar värmen över hela ytan. Att de har en stilren och unik design gör dessutom tiden i köket 
extra trivsam. NK Glas, Porslin & Kök, Nedre planet, Stockholm och Göteborg.

MODE

SOMNA 
TILL EN 

SMEKNING 
SIDENKOMPANIET bjuder på lyxig sömn genom nattplaggen som 
kommer i 100 % mullbärssilke. De bokstavligen silkeslena plaggen känns 
som en len smekning mot kroppen och ger en speciell känsla som är 
härlig att både somna och vakna till. NK Sport & Fritid, Plan 2, Stockholm.

INREDNING

HELGON-
SKIMMER 

FRÅN KLONG
Det känns extra trevligt med en GLORIA i 

juletid och den är dessutom väl synlig. Den 
vackra mässingsljusstaken från KLONG är en 
ljushållare men samtidigt en vacker skulptur 
som förgyller hemmet och skapar ett nav av 
energi när ljuset strålar i mörkret. NK Glas, 

Porslin & Kök, Nedre planet, Stockholm  
och Göteborg. 

MODE

KVINNLIGA 
UNDER 

Italienska LA PERLA representerar 
sofistikerad sinnlighet. Märket kan 

beskrivas som haute couture för den 
kvinnliga kroppen eller som vackra 

underkläder som skickligt modellerats 
fram som en kärleksgest till kvinnan. 

Hantverket avspeglar sig både i 
designen och känslan den ger och  

La Perlas DNA, skapat av korsett-
makaren Ada Masotti 1954, lever kvar.  

NK Damunderkläder välkomnar nu 
det eleganta underklädesmärket till 

sortimentet. NK Damunderkläder,  
Plan 1, Stockholm. 

BARN

FÖR FANTASI-
FULLA TANKAR 

MINI RODINI har tagit fram en 
antecknings bok där även barnslig 

handstil är tillåten. På 72 
olinjerade A4-sidor kan du 
föreviga dina dagar eller låta 
tankarna flöda. Eller varför 
inte inspireras av märkets 
illustrerade djurvärld och 
teckna något i eget manér.  
Mini Rodini, Plan 4,
Stockholm.

SKÖNHET

KRYDDAD FÖR 
DEN KRÄSNE
POLO SUPREME OUD är en hypnotisk 
kryddblandning med rökiga toner redo att bli 
den raffinerade gentlemannens signaturdoft. 
Den nya doften från Ralph Lauren är märkets 
första Eau de Parfum för män och är skapad 
för en kräsen bärare. Polo Supreme Oud 
bjuder på en orientalisk touch med kraftiga 
toppnoter av kanel och rosépeppar och är en 
riktigt minnesvärd manlig doft. Doften säljs 
exklusivt på NK Kosmetik, Gatuplan, Stockholm 
och Göteborg. 

INREDNING

SPANSK 
KÄRLEK 

1958 förälskar sig Børge Mogensen 
under en resa i Andalusien. Objektet 

som fick hans designhjärta att 
vibrera var en stol av rustik karaktär. 
Sittmöbeln stannade kvar i Spanien, 

men idén om att modernisera den 
ursprungliga formen var född. Børges 

egen version av ekträ, rejält läder 
och spännen utvecklade de maskulina 

dragen – men en detalj fick vara 
orörd, de breda armstöden. Möbeln, 
som formgavs för danska Fredericia, 
fick namnet Den spanska stolen, som 
en påminnelse om det första mötet.  

NK Inredning, Plan 3, Stockholm. 

ACCESSOARER

ÄLSKVÄRDA 
OBJEKT

För Philipp Bree utvecklas älskvärda 
objekt – eller accessoarer – genom att 
de följer med i vardagen och skapar 
en egen personlighet vid din sida. 
Accessoarmärket står för just detta, 
och då Philipp designar produkter 
nära hjärtat är det hans initialer och 
födelsedatum som stått modell för 
namnet. Det sägs att en av Philipp 
Brees mest kära ägodelar är en 
porslinselefant som han har hittat på 
en marknad i Stockholm – och just 
sinne för det vackra, utvalda är något 
som hans märke PB 0110 representerar. 
NK Damskor & Accessoarer, Gatuplan, 
Stockholm.
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MAT

UTVALT AV NK 
SALUHALL

SELECTED BY NK SALUHALL består av unika produkter, noga utvalda av NK Saluhall. 
Produkterna kommer ofta från småskaliga svenska producenter där kunskapen, det genuina 

mathantverket och omsorgen om de rätta råvarorna är avgörande för att uppnå bästa smak och 
kvalitet. NK Saluhall, Nedre planet, Stockholm. 

SKÖNHET

NYTT NAGEL-
LACKSGODIS 
Dineh Mohajer, grundaren av det kultförklarade 
90-talsmärket Hard Candy, har kokat ihop nytt 
godis till alla skönhetsberoende. SMITH&CULT 
är ett hardcore-märke för dig som gillar starka 
färger. Märket är inspirerat av hjältinnor som 
ser världen genom en förskönad lins – alla från 
Mohajers egen fantasi – och nagellacken är 
skapade därefter. Färger som She Said Yeah, 
Birdie Num Num och Suburban Warrior säger 
allt. Du hittar nu nagellacken från Smith&Cult  
på NK Kosmetik, Gatuplan, Stockholm.

ACCESSOARER

140 ÅR AV 
STIL 

Anrika TÄRNSJÖ GARVERI skapar accessoarer 
som passar vid den stiliga gentlemannens sida 
– både i affärslivet, i vardagen och på resorna. 

Den högst personliga weekendbagen från 
Tärnsjö kommer med ID-nummer och en rad 
detaljer. Väskan i präglat, mjukt läder bjuder 

bland annat på dubblerade remmar som rymmer 
favorittidning eller paraply, tryckknappsficka  

på sidan för plånbok eller pass och 
mässingspännen för justerbar volym. Den 

ultimata väskan för mannen i farten.  
 Paul & friends, Plan 2, Stockholm och  

NK Skor & Accessoarer, Gatuplan, Göteborg . 

MODE

ÄKTA FUSK 
Det klassiska Karl Lagerfeld-citatet: You cannot fake chic, but 
you can be chic and fake fur, är ledmotivet för märket UNREAL 
FUR. På frågan om varför du ska bära fuskpäls svarar de 
självklart att ”det inte är vår sak att bära päls”. Sedan 2012 har 
det riktiga fuskpälsmärket försett världen med ett lika etiskt 
som stilfullt alternativ till päls. Och nu finns Unreal Fur även 
på NK Sport & Fritid. Deras lyxiga version av päls ger en äkta 
känsla och modellerna kommer i fina färger och med vackra 
texturer. NK Sport & Fritid, Plan 2, Stockholm.

SKÖNHET

PRIVAT DOFT-
KOLLEKTION

Njut av TOM FORDs privata doftkollektion, eller snarare den 
lyxiga serien PRIVATE BLEND COLLECTION. Den vackra 

uppsättningen består av sex dofter i små flaskor på 12 ml 
perfekt för necessären. Använd dem var för sig eller mixa för 

att hitta en egen personlig Tom Ford-doft – eller varför inte 
ge bort som stilfull julgåva. Tom Ford Private Blend Collection 

finns på NK Kosmetik, Gatuplan, Stockholm.  

MODE

REVERSE WEAVE 
VÄVER IGEN

CHAMPION skapar för många riktiga trendminnen från 90-talet 
 – men grundades redan 1919. Sport i kombination med livsstil 
har varit varumärkets signum sedan starten. De var 
först med att lansera både sport-bh:n och den numera 
klassiska hoodien.
 New York-märket var också pionjär med REVERSE 
WEAVE – en vävteknik för jerseymaterial – och den nya 
linjen med samma namn blickar tillbaka i tiden och låter 
tekniken jobba igen. Linjen andas retro med en modern 
twist och alla trendnostalgiker kan andas ut. Märket och 
linjen hittas nu på NK Denim, Plan 1, Göteborg och Plan 2, 
Stockholm.

ACCESSOARER

MODESVANS 
FRÅN FENDI

Krokodilsvansen är en iögonfallande detalj som 
ringlat sig in bland FENDIs accessoarer. Detaljen, som 
går under det mer modemässiga namnet CROCO 
TAIL, har redan blivit en symbol för märket och har nu 
tagit sig vidare till solglasögonen med samma namn. 
Den utvalda kollektionen visar solglasögon i oversize-
modell med bågar – eller ska vi säga svans – i olika 
svarta och grå toner. Solglasögonen Croco Tail hittar 
du på NK Details, Gatuplan, Stockholm och Göteborg.

MODE

GANNI-
STYLE

GANNI har blivit street-stylefotografernas 
älskling och är ett märke som ständigt 

figurerar i de medvetna Instagramflödena. 
Det danska modemärket har blivit omåttligt 

populärt bland unga modeintresserade 
kvinnor - och efter att tillfälligt ha poppat 
upp på NK under hösten finns det nu på 
galgarna hos NK Nordiska Designers. 

Spana in PRE-SS16-kollektionen som redan 
nu finns på plats på avdelningen. Ganni 
hittas hos NK Nordiska Designers, Plan 1, 

Stockholm och Plan 2, Göteborg.  
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ACCESSOARER

UPPDATERA 
FÖLJESLAGAREN

När det är dags att sadla om till en ny både rymlig och 
elegant handväska är modellen SOPHIA TOTE BAG från 

COACH ett stilfullt alternativ. Kanske i den passande 
färgen Saddle. Coach finns hos NK Damaccesoarer, 

Gatuplan,  Stockholm. 

BÖCKER

MODE I 
BOKFORM

Laga till en modemiddag som Back – eller 
som 30 andra modeinspiratörer. Och 
gör entré till middagen lika välklädd 
som Herr Judits Christian Quaglia. 
Säsongens stora modeböcker bär titlarna 
MODEKOKBOKEN och VÄLKLÄDD 
och låter dig njuta av mode på hög 
nivå både i köket och i garderoben. I 
MODEKOKBOKEN av April Emma 
Wikström, får du smaka på rätter 
komponerade av några av Sveriges största 
modeprofiler. Se fram emot en visuell 
upplevelse och moderiktiga recept av 
bland annat journalisten Susanne Ljung 
och supermodellen Frida Gustavsson. 
VÄLKLÄDD tar oss med på en moderesa 
med Christian Quaglia som guide. Boken 
riktar sig till stilroade män men handlar 
om mer än bara dubbelknäppning och 
manschettknappar. Christian, som är 
stilprofil och ägare till den renommerade 
butiken Herr Judit i Stockholm, tar ut 
svängarna ordentligt med stilsmarta tips 
om allt från passform, färger och mönster 
till hur du optimerar din look. Han bjuder 
också på en hel del shopping- och resetips. 
Vad sägs om shopping i Nepal? Böckerna 
finns på NK Bokhandel, Plan 3, Stockholm.

MODE

STILDUBBLETTER 
En av de mest intressanta modetrenderna kommer 
nu i par. Den stora streetstyle-trenden visar 
upp matchande kärlekspar under det passande 
namnet matchy matchy. Den asiatiska subkulturen 
smygstartade redan på 90-talet då kändispar klädde 
sig look-a-like. Nu blommar fenomenet på nytt i 
den asiatiska modemetropolen och flera av de stora 
märkena, som till exempel 
DIESEL, är inte sena att 
ta efter. Diesel hittar 
du på NK Denim, 
Plan 2, Stockholm 
och NK Denim, 
Plan 1 och  
NK Fashion & 
Denim, Plan 2, 
Göteborg. 

INREDNING

EN RIKTIG 
PÄRLA

Den vackra ryamattan med 
70-talsinfluenser är resultatet av 

samarbetet mellan LINUM och anrika 
mattfabriken Kasthall. Mattan matchar 

Linums höst- och vinterkollektion 
som hämtat designinspiration från ädla 
stenar och storstadspulsen i New York. 
Något som avspeglar sig i både textur 

och färger. NK Inredning,  
Plan 3, Stockholm.


