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MATERIAL

Inslag/varp: Ull och jute

DIMENSION

170 x 240 cm

210 x 300 cm

Weft/warp: Wool and jute 170 x 240 cm

210 x 300 cm

Namnet ropemaker är, precis som det låter, inspirerat av klassiskt repmakeri. Rep och 
snören tvinnas och viras och skapar därmed en levande, monokromatisk yta genom att de 
olika trådarna variera i färg, material och tjocklek.  Styrkan hos ett tvinnat rep överförs i 
mattan både visuellt och faktiskt.  

ropemaker är framställd av olika trådar bestående av ull och jute som vävts ihop till en 
enhet. Kollektionen är framställd i endast naturmaterial, där den slitstarka ullen och det 
rustika uttrycket i juten skapar en matta med både tidlös design och lång livslängd. Tack 
vare mattornas väl tilltagna tjocklek blir de en tydlig inredningsdetalj som tar plats och 
skapar ett eget uttryck i vilket rum som helst.

The name Ropemaker is just as it sounds, inspired by classic rope making. Ropes and strings are 
twisted and wound thereby creating a vibrant, monochromatic surface coming alive by the 
variation in color, material and thickness of the various threads. The strength of a twisted rope is 
transferred to the carpet both visually and practically.

Ropemaker is made from different threads consisting of wool and jute woven together into one 
unit. The collection is made of only natural materials, with the durable wool and rustic expression 
of jute creating a rug with both timeless design and a long life. Thanks to the generous thickness of 
the rugs, they become a clear interior detail that takes its place and creates a strong impression in 
any room.


