
EN KOLLEKTION DER FÅR DIT HJEM 
OG LIV TIL AT BLOMSTRE

I LOVE MY TYPE (ILMT) har netop lagt sidste hånd på sin spritnye kollektion, som er fyldt med nye (typo-)
grafiske fortolkninger af budskaber i efterårets lækre farver, der bl.a. rummer kærlighed, komplimenter og 
referencer med oprindelse i naturen. Samtidig emmer kollektionen af cool elegance med eksklusive guldtryk, 
der pryder flere af de nye produkter.

Blandt nyhederne er som sædvanlig et væld af nye dekorative prints og plakater. De nye tryk indeholder både helt enkle, stil-
rene motiver og mere farverige prints med flere elementer og en blanding af tekst og illustration. Motiverne falder godt ind 
i den botaniske trend, som stadig er en af årets største tendenser. Inspirationen viser sig både i det illustrative formsprog 
og de lidt dybere referencer, som er kendetegnende for den botaniske verden. Denne kombination af fortolkning og visuelle 
elementer er en spændende udvikling af de rent illustrative botaniske print, som vi har set indtil nu.

“Vi er draget af naturens skønhed, poesi og smukke former, men også af dens autenticitet og kraft til at udvikle sig, blom-
stre og blive ved med at vokse dag for dag. Det er vores opfattelse, at vi også er skabt til at udvikle os som mennesker. 
Lige som naturens planter og blomster gror, vokser op og viser deres skønhed, så tror vi på, at vi som individer skal folde 
os ud, turde være unikke og tro på vores indre og ydre skønhed,” fortæller Kathrine Højriis.

ILMT’s ambition om så vidt muligt at bruge genbrugspapir eller miljøvenlige materialer til alle produkter falder også fint i 
tråd med tendensen Urban Gardening og hele den bæredygtige bølge, som ligger til grund for, at vi nu alle har fået flere 
planter i vindueskarmen og botaniske print på interiør og vægge.

NYE TEKNIKKER PÅ TAPETET
Brugen af guld- eller messingfolie til flere produkter er et kendetegn ved denne kollektion. Hvor messing hidtil især har været 
brugt på lamper, lysestager osv., har ILMT overført det eksklusive look til også at være et stilbevidst indslag på både plakater, 
print og kort.

Et andet nyt element i kollektionen er den håndtegnede typografi. Håndskrift leder tankerne hen på noget autentisk og på 
den måde bliver budskabet endnu mere personligt og vedkommende.

Derfor er de nye Mini Message Cards og de stilrene guldserier “You Are Gold” og “Only One You” oplagt at bruge, når du 
giver en gave og vil tilføje et særligt personligt budskab fyldt med kærlighed til en, du holder af.
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Og netop kærlighed er sammen med personlig udvikling et af omdrejningspunkterne i ILMT:
“I LOVE MY TYPE udspringer af lysten til at udvikle sig og få det bedste ud af livet. Af behovet for at gøre noget aktivt, så vi 
ikke bliver revet med af alle de forventninger, vi hver dag stiller til os selv og til livet. Af ønsket om kærlighed. Kærlighed til 
sig selv og glæden ved at vise kærlighed til andre,” siger Kathrine Højriis

KOM I MÅL MED DINE DRØMME
Et af ILMT’s nye produkter er en “Goals Journal”, der er en efterfølger til den populære “Gratitude Journal”. Det er en handy 
lille bog, der med fortrykte spørgsmål kan hjælpe dig med at transformere drømme til konkrete handlinger, så du lettere 
kan opnå dine mål. 

Et andet af kollektionens nye produkter er en lille pakke kort med søde og sjove komplimenter, der alle er skrevet med et 
glimt i øjet. Brug kortene som et dagligt selvtillidsboost, der giver smil på læben. Sæt f.eks. kortet “Yes, you look good in 
the morning too” ved dit sengebord, “Have you been working out?” på dit spejl og “That is such a brilliant idea” ved din 
computer. Pakken med komplimenter er også oplagt som en lille sød veninde- eller værtindegave, der går lige i hjertet.

“Alle vores produkter tager udgangspunkt i en personlig historie og bærer budskaber, vi brænder for at give videre. De er 
remindere om det, vi vil, og det, vi tror på – at man skal være tro mod sig selv og glad for at være præcis den, man er. Det 
er det, I LOVE MY TYPE betyder,” siger Kathrine Højris.

KOLLEKTIONEN BESTÅR AF:
•	 Fem	nye	plakatserier	(fire	plakater	i	hver):	Power	Flower,	 

Words of Wisdom, Bloom!, Only One You, You Are Gold
•	 To	forskellige	pakker	a	10	unikke	postkort
•	 16	forskellige	A5	kort,	kan	bruges	både	som	miniplakater	og	kort
•	 Compliment	Cards:	En	pakke	med	10	små	kompliments-kort
•	 Goals	Journal:	En	handy	dagbog,	som	hjælper	dig	med	at	 

transformere drømme til konkrete handlinger og opnåelige mål
•	 Rammesortimentet	er	blevet	udvidet	til	også	at	omfatte	A5	og	

A4. Det samlede sortiment omfatter nu: A5, A4, 30x40, A3, 50x70, 
70x100	og	fås	i	fire	forskellige	farver	(sort,	messing,	eg,	kobber)

Kollektionen offentliggøres i slutningen af august og vil være til salg på 
webshoppen og i udvalgte butikker herefter.
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ILMT udlåner gerne produkter til styling. 
Skriv til hello@ilovemytype.com.
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I LOVE MY TYPE blev grundlagt i efteråret 2013 og er et typografisk univers, hvor kærlighed, æstetik og personlig udvikling 
smelter sammen og bliver til fysiske produkter med tekster, der motiverer til refleksion og inspiration og bringer kærlighed 
til dig og dem, du holder af. I LOVE MY TYPE har en stærk fanskare, og firmaets historie og produkter har modtaget  
positiv anerkendelse og ros i aviser, magasiner og andre publikationer verden over. Flere end 32.000 fans følger med på 
Facebook, og plakaterne bliver solgt mange steder, både i Danmark og udlandet. Bag firmaet står Kathrine Højriis og 
Thomas Bærnholdt, som danner par både privat og professionelt. Kathrine, som er grafisk designer, bringer de kreative 
kræfter, mens Thomas tager sig af forretningsmæssige del.






