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1. NYC – THE 
BUTCHER’S 
DAUGHTER, för den 
underbara historien om 
slaktarens dotter som 
skapade ett vegetariskt 
mecka bredvid sin pap-
pas slakteri. 

2. LONDON 
– OTTOLENGHI, för 
de fantastiska medel-
havssmakerna. 

3. STOCKHOLM 
– KALF & HANSEN, 
för sitt skandinaviska 
smakbidrag till den 
ekologiska världen.

Det första plagget Hopes brand director Ann 
Ringstrand designade var ett par gröna gabardin-
byxor. Hon var 9 år och det blev startskottet för 
hennes karriär och kärleken till det gröna. 
Text REBECCA ÖHNFELDT 

Vad betyder färgen grön för dig? 
– Grön är min favoritfärg av de mer starka färgnyanserna, det vill 

säga de som inte är vitt, grått och svart. Grönt klorofyll gjort av sol, 
vind och vatten är en fantastisk färg.
På vilket sätt får den plats när du inreder?

– Jag gillar den gröna färgen på flera sätt. I sovrummet har den 
fått som roll att representera 60- och 70-talsretrodesign i form av 
keramik och textila tryckmotiv. Detta balanseras med vitt, trä och 
fårskinnsdetaljer. I köket är det mer växter och inslag av naturro-
mantiska bilder. 
Du har även en förkärlek till grön mat, berätta! 
– Jag älskar grönsaker, framförallt rotfrukter och kål av alla slag. 
Mina vänner retade mig för snålhet redan på 90-talet när jag ofta 
bjöd på grytor fyllda med mer grönt än kött. Det är så inspirerande 
och renande med alla vackra ätbara växter. Det händer ofta att jag 
köper hem olika dekorativa grönsaker i stället för blommor. 
Hur inspirerar naturen dig? 

– Åh det finns så mycket fint i skogen. Jord är fantastiskt för att 
höja stämningen i kroppen. Gräv med händerna och lukta i jorden. 
Om du har ett litet sår på handen tränger Mycrobacterium vaccae 
in ännu bättre. Jag hittar också förlagor till mina mönster i naturen. 
Till exempel så sprang jag på ett perfekt kamouflerat löv i skogen för 
några veckor sedan.
Brukar du klä dig i grönt? 

– Jag bär grönt i form av kamouflage eller växtinspirerade möns-
ter. Min kollektion för Hope Pre Spring 2015 hette Millesgården 
och var inspirerad av växtlighet och gröna färgtoner från ärgade 
statyer. Jag skapade även ett tyg med tryckta ormbunkar för rockar. 
Jag älskar ormbunkar!
Hur gör du för att överleva vintern när allt det gröna i naturen 
försvinner?

– Som tur är försvinner inte allt utan vi erbjuds en välkomnande 
variation med exempelvis mossa och varianter av gran och tallris. 
Dessutom ger de oss nya säsongsdofter.
Minns du hur din kärlek till grönt växte fram? 

– Jag sparade på porslinet Grön Pyro från Gustavsberg redan på 
gymnasiet och mitt första egendesignade plagg var ett par gröna 
gabardinbyxor. Det var startskottet på min karriär, jag var 9 år. ♦

FANTASTEN ann  grönt

Greens please!

ANNS BÄSTA  
VATTENHÅL  
FÖR GRÖN MAT:

Ann Ringstrand  
är brand director och 

designer för egna modemärket 
Hope. Bor: I Vasastan i 

Stockholm. Skissar på: Höst-
kollektionen 2016. Lyssnar 
på: Dancehall. Tittar på: 

Game of Thrones. Funderar 
på: Oräddhet. Drömmer 

om: En resa till Beirut.
Aktuell med: Ny 

höstkollektion från Hope. 

Ett perfekt kamouflerat löv 
som Ann sprang på i skogen. 

Grönt på ritbordet, 
och i sovrummet.  

Hope Pre Spring 2015 
- Ann älskar Ormbunkar! 


