
I LOVE MY TYPE I ET 
NYT HÅNDMALET UNIVERS 

I LOVE MY TYPE (ILMT) er nu klar med en helt ny kollektion af plakater, der viser en mere kunstnerisk og  
eksperimenterende side af brandet. 

ILMT har udvidet deres typografiske univers med flere måder at give de positive budskaber videre på. Brandet har indtil nu 
været kendetegnet af typografi og positive budskaber, men bruger nu også maling og pensler i den kreative udvikling.  
Alle de nye plakater er håndmalede med flydende tusch og akrylmaling, og er resultatet af mange eksperimenter ved 
arbejdsbordet. ILMT udforsker et design, hvor få strøg eller symboler skaber designet og lader kombinationen af struktur, 
kontraster og detaljer tale for sig selv.

”Vi elsker stadig de gode budskaber, så typografien er ikke lagt på hylden og vil stadigvæk være en del af I LOVE MY TYPE i 
fremtiden”, fortæller Kathrine Højris.

ABSTRAKTE MOTIVER

Kollektionen indeholder to serier, der hver består af fire forskellige plakater. Plakatserierne ’Keep it Natural’ og ’Life Traces’ 
kan lede tankerne hen på naturens forunderlige verden og organiske former. Tanken bag de abstrakte motiver er dog, at alle 
kan fortolke dem på deres måde og skabe sine egne associationer.
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Se alle ILMTs produkter på ilovemytype.com



DEN PERSONLIGE BILLEDVÆG

”Det vi hænger på væggene er i høj grad med til at fortælle hvem vi er – hjemmet er vores base og indretningen kan have 
stor indflydelse på både humør og velvære”, fortæller Kathrine Højris.

ILMT elsker den personlige billedvæg, hvor forskellige stilarter er blandet, fordi den fortæller historier og er ofte til stor 
glæde og inspiration for både en selv og andre. 

Derfor har har det været en mission med den nye kollektion fremover at kunne tilbyde en endnu større bredde i  
prdukt-sortimentet, så man kan lave en fuldendt billedvæg kun med plakater fra ILMT. 

“En god billedvæg blander flere stilarter, f.eks. det grafiske, det kunstneriske og det typografiske, så man opnår et  
afbalanceret og spændende look, der afspejler personlighed og viser det bedste fra alle verdener“, tilføjer Kathrine Højris. 

KOLLEKTIONEN BESTÅR AF:

•	 Otte	forskellige	plakater	fordelt	på	to	serier,	der	alle	
findes i tre størrelser : A5, A3 og 50x70 og koster fra  
35 kr til 350 kr. 

•	 A5	har	størrelse	som	et	stort	postkort	og	kan	derfor	 
fungere både som et postkort til en du holder af eller 
som en del af din billedvæg. Vi hænger dem op med 
farverig tape eller indrammet i en lille ramme. Vi har 
rammer i mange farver, der passer til alle vores  
plakat-størrelser.

Kollektionen offentliggøres i starten af juli 2017 og 
vil være til salg på webshoppen og i udvalgte butikker 
herefter.

KONTAKT:

Kathrine Højriis
kathrine@ilovemytype.com
Telefon 26 66 23 09
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ILMT UDLÅNER GERNE PRODUKTER TIL STYLING. 
Skriv til hello@ilovemytype.com

SE MERE:

ilovemytype.com
instagram.com/ilovemytype
facebook.com/ilovemytype

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 fysi-
ske 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.
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