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Blue Fluted Mega Blå Mega Riflet

1025514 Blue Fluted Mega Tallrik 27 cm Ltd edition 
decor nr. 8 1 799.00 4,0 28,5 28,5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Den välkända middagstallriken i  Blue Fluted Mega relanceres nu med 
en tidigare dekoration nr.8 i  en special edition förpackning.

1017366 Blue Fluted Mega tallrik 27 cm dekor nr.2 1 799.00 4 28.5 28.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017373 Blue Fluted Mega tallrik 27 cm dekor nr.6 1 799.00 4 28.5 28.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017365 Blue Fluted Mega tallrik 22 cm dekor nr.2 1 649.00 5.2 23.5 24 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017372 Blue Fluted Mega tallrik 22 cm dekor nr.6 1 649.00 5.2 23.5 24 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017364 Blue Fluted Mega tallrik 19 cm dekor nr.2 1 599.00 4 20.6 20.6 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017371 Blue Fluted Mega tallrik 19 cm dekor nr.6 1 599.00 4 20.6 20.6 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017370 Blue Fluted Mega tallrik 17 cm dekor nr.6 2 499.00 3 18 18 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016907 Blue Fluted Mega tallrik Coupe 27 cm 1 799.00 3.7 27.7 27.7 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016906 Blue Fluted Mega tallrik Coupe 23 cm 1 649.00 3 24 24 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016903 Blue Fluted Mega tallrik coupe 19 cm 1 599.00 4 20.5 20.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016912 Blue Fluted Mega tallrik oval 28 cm dekor 
nr.7 1 799.00 3 20.7 29.1 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016888 Blue Fluted Mega tallrik oval 23 cm 1 569.00 2.6 15.7 24 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017360 Blue Fluted Mega djup tallrik 30 cm 1 1099.00 6.5 31.5 31 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017369 Blue Fluted Mega djup tallrik 21 cm 1 699.00 6 22 22 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017368 Blue Fluted Mega djup tallrik 17 cm 1 599.00 5.5 17 17 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016910 Blue Fluted Mega djup tallrik 24 cm dekor 
nr.2 1 749.00 6.3 24.5 24.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016898 Blue Fluted Mega djup tallrik 50 cl / 17 cm 1 649.00 5.6 17.5 18 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017357 Blue Fluted Mega skål 35 cl / 16 cm 1 599.00 5.6 17 17.3 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017353 Blue Fluted Mega skål 73 cl /15 cm 1 799.00 7.7 17.7 17.7 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017352 Blue Fluted Mega skål 47 cl /13 cm 1 599.00 6.8 15.2 15.2 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017342 Blue Fluted Mega skål 15 cl 1 369.00 8.5 9.5 9.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016875 Blue Fluted Mega espressokopp med fat 9 
cl 1 549.00 8 11.6 11.6 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016909 Blue Fluted Mega kopp med högt handtag 
och fat 25 cl dekor nr.2 1 699.00 11.5 17.5 17.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1024773 Blue Fluted Mega 2-pack kopp med högt 
handtag och fat 25 cl 1 1149.00 13,9 15,4 18,5 TH

1017335 Blue Fluted Mega tekopp med fat 28 cl 1 699.00 11.5 17.5 17.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016878 Blue Fluted Mega kopp med högt handtag 
33 cl 1 699.00 11,0 12,0 12,0 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har hög igenkänningsfaktor och kännssamtidigt 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017333 Blue Fluted Mega mugg 33 cl 2-pack 1 699.00 11.8 9.2 20.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016871 Blue Fluted Mega mugg 37 cl 2-pack 1 699.00 14.5 11.5 20.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017355 Blue Fluted Mega termomugg 26 cl 1 699.00 11 10.3 10.3 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016896 Blue Fluted Mega termomugg 29 cl 1 699.00 11.2 9.6 9.6 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 



1016895 Blue Fluted Mega termomugg 39 cl 1 749.00 13 12.5 12.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017340 Blue Fluted Mega tekanna 1 L 1 1299.00 16 25 25 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017349 Blue Fluted Mega kanna 38 cl 1 649.00 10.7 12.5 14.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017350 Blue Fluted Mega kanna 90 cl 1 899.00 13.5 16.5 23.7 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017351 Blue Fluted Mega kanna 1,7 L 1 1,099.00 14.5 19 22 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1025829 Blue Fluted Mega modern kanna 70 cl 1 799.00 13,3 12,4 12,5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

1023877 Blue Fluted Mega kanna 1,6 L 1 1099.00 14,0 19,0 22,0 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har hög igenkänningsfaktor och kännssamtidigt 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017362 Blue Fluted Mega äggkopp 5 cm 2-pack 2 429.00 5.7 9.5 9.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016880 Blue Fluted Mega bonbonniere 54 cl 1 1299.00 10 15 15 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017348 Blue Fluted Mega fat 3 våningar 35 cm 1 1999.00 13.5 27 27.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1026444 Blue Mega skål på fot 6 cm / Ø 17 cm 1 949.00 8 20.2 20.2 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017363 Blue Fluted Mega skål på fot 80 cl/ 15 cm 
hög 1 1999.00 28 28 23.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017347 Blue Fluted Mega tårtfat på fot 32 cm 1 1749.00 8 35 36.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017356 Blue Fluted Mega såsskål 55 cl 1 1299.00 9.3 16.3 25.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016894 Blue Fluted Mega skål 1,1L / 18 cm 1 999.00 11 21.5 21.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017354 Blue Fluted Mega skål 1,8 L / 21 cm 1 1099.00 12.5 24 24 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017358 Blue Fluted Mega skål 3,1 L / 24 cm 1 1,249.00 14 27 27 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1023876 Blue Fluted Mega fat oval 30,5 cm 1 999.00 4,2 13,0 24,6 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har hög igenkänningsfaktor och kännssamtidigt 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016911 Blue Fluted Mega fat oval 34,5 cm dekor 
nr.2 1 949.00 4 27 39 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016891 Blue Fluted Mega fat oval 36,5 cm 1 1669.00 5.1 30 40 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017346 Blue Fluted Mega fat oval 60 cm 1 2899.00 9.5 30 68 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017344 Blue Fluted Mega fat rektangulärt 24 cm 1 749.00 3.5 12.5 26.3 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017345 Blue Fluted Mega fat rektangulärt 36x12,5 
cm 1 849.00 3.5 13 37 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017341 Blue Fluted Mega ljuslykta 2-pack 2 469.00 8.5 8 16.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016885 Blue Fluted Mega förvaringsburk 33 cl / 7 
cm 1 749.00 7.5 11.5 11.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016886 Blue Fluted Mega förvaringsburk 80 cl / 
13 cm 1 949.00 11.5 11.5 13.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016887 Blue Fluted Mega förvaringsburk 1,15 L / 
20 cm 1 1149.00 11.5 11.5 20 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016881 Blue Fluted Mega smörask med lock 42 cl 1 769.00 7.6 10 13.2 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1024772 Blue Fluted Mega skål med lock 20 cl 1 749.00 7,5 12,4 12,5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016883 Blue Fluted Mega skål med lock 100 cl 1 849.00 10,3 17,0 17,0 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016884 Blue Fluted Mega skål med lock 145 cl 1 1029.00 7,7 22,0 22,0 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1020514 Blue Fluted Mega vas 12 cm 1 749.00 13 12.5 12.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016901 Blue Fluted Mega vas 15 cm 1 999.00 25.5 15 15 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 



1016902 Blue Fluted Mega vas 20,5 cm 1 1299.00 21 20.5 20.7 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1017336 Blue Fluted Mega kopp med högt handtag 
och fat 25 cl 1 699.00 11.5 17.5 17.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016879 Blue Fluted Mega mugg 46 cl 1 749.00 10.6 12.2 12.4 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

1016892 Blue Fluted Mega multifuntionell  kanna 
40 cl 1 799.00 22 9.5 9.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

Black Fluted Mega Sort Mega Riflet

1017471 Black Fluted Mega tallrik 27 cm dekor nr.2 1 799.00 4 28.5 28.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017473 Black Fluted Mega tallrik 27 cm dekor nr.6 1 799.00 4 29 29 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017470 Black Fluted Mega tallrik 22 cm dekor nr.2 1 649.00 6 23.7 24 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017472 Black Fluted Mega tallrik 22 cm dekor nr.6 1 649.00 5.9 23.8 24.1 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017038 Black Fluted Mega tallrik 19 cm dekor nr.2 1 599.00 4 20.6 20.6 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017041 Black Fluted Mega tallrik 19 cm dekor nr.6 1 599.00 4 20.6 20.6 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017042 Black Fluted Mega tallrik oval 28  cm 1 799.00 3,0 20,5 29,0 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1024774 Black Fluted Mega tallrik 23 cm 1 569.00 4,0 20,5 20,5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017468 Black Fluted Mega djup tallrik 21 cm 1 699.00 5.5 22 22 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017040 Black Fluted Mega djup tallrik 24 cm 
dekor nr.6 1 749.00 6.5 24.5 24.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017031 Black Fluted Mega djup tallrik 50 cl/ 17 
cm 1 649.00 5.6 17.5 18 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017467 Black Fluted Mega skål 35 cl / 16 cm 1 599.00 5.6 17 17.3 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017026 Black Fluted Mega skål 73 cl /15 cm 1 799.00 7.6 17.5 17.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017025 Black Fluted Mega skål 47 cl /13 cm 1 599.00 6.8 15.2 15.2 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1026445 Black Fluted Mega skål 15 cl 1 369.00 5.7 9.5 9.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017017 Black Fluted Mega espressokopp med fat 
9 cl 1 549.00 8.5 11.5 11.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017037 Black Fluted Mega kopp med högt handtag 
och fat 25 cl dekor nr.2 1 699.00 11.5 17.5 17.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017018 Black Fluted Mega kopp med högt handtag 
33 cl 1 699.00 11,0 12,0 12,0 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Black Fluted Mega visar att även de mest bergfasta traditioner kan 
komma att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara 
l itet och blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, 
och har blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black 
Fluted Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De 
svarta penseldragen på vitt porslin förkroppsligar en dramatisk 

1017459 Black Fluted Mega mugg 33 cl 2-pack 1 699.00 11.8 9.2 21.6 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017466 Black Fluted Mega termomugg 26 cl 1 699.00 11 10 10 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017028 Black Fluted Mega termomugg 29 cl 1 699.00 11.2 9.6 9.6 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017027 Black Fluted Mega termomugg 39 cl 1 749.00 13 12.5 12.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017019 Black Fluted Mega tekanna 1 L 1 1299.00 16 25 25 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017463 Black Fluted Mega kanna 90 cl 1 899.00 13.8 16.6 23.7 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1025832 Black Fluted Mega modern kanna 70 cl 1 799.00 13,4 12,4 12,5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017033 Black Fluted Mega äggkopp 5 cm 2-pack 2 429.00 5.7 9.5 9.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1021121 Black Fluted Mega bonbonniere 54 cl 1 1299.00 10 15 15 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017462 Black Fluted Mega tårtfat på fot 32 cm 1 1749.00 8 35 36.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017029 Black Fluted Mega såsskål 55 cl 1 1299.00 9.3 16.3 25.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 



1017464 Black Fluted Mega skål 1,1L / 18 cm 1 999.00 11 21.4 21.7 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017465 Black Fluted Mega skål 1,8 L / 21 cm 1 1099.00 12.5 24.5 25 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017030 Black Fluted Mega skål 3,1 L / 24 cm 1 1,249.00 11.7 24.7 24.7 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017039 Black Fluted Mega fat oval 34,5 cm dekor 
nr. 2 1 949.00 4 27 39 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1019888 Black Fluted Mega fat oval 36,5 cm 1 1669.00 5.1 30 40 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017461 Black Fluted Mega fat oval 60 cm 1 2899.00 6 63 28 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1021047 Black Fluted Mega fat rektangulärt 24 cm 1 749.00 3.6 12.5 25.3 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017024 Black Fluted Mega fat rektangulärt 
36x12,5 cm 1 849.00 3.5 13.6 37.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017020 Black Fluted Mega ljuslykta 6 cm 2-pack 2 449.00 8.5 8 16.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1024775 Black Fluted Mega smörskål med lock 42 
cl 1 769.00 7,5 10,2 13,6 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017021 Black Fluted Mega förvaringsburk 33 cl / 
7 cm 1 749.00 7.5 11.5 11.5 TH

Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: PorslinDesign: Karen 
Kjældgård-Larsen
Material: Porslin

x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017022 Black Fluted Mega förvaringsburk 80 cl / 
13 cm 1 949.00 11.5 11.5 13.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017023 Black Fluted Mega förvaringsburk 1,15 L / 
20 cm 1 1149.00 11.5 11.5 20 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1025830 Black Fluted Mega Vas 15 cm 1 999.00 25,5 15,0 15,0 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1025831 Black Fluted Mega Vas 20,5 cm 1 1299.00 21,0 20,5 20,7 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

1017460 Black Fluted Mega kopp med högt handtag 
och fat 25 cl 1 699.00 11.5 17.5 17.5 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen

Material: Porslin x x x

Denna middagsservis är så mycket mer än bara en uppsättning 
porslin:  den visar att även de mest bergfasta traditioner kan komma 
att utmanas. Vad som än gång var känt och älskat för att vara l itet och 
blått är nu l ika uppskattat i  sin expanderade svarta version, och har 
blivit ett eftertraktat samlarobjekt för designälskare. Black Fluted 
Mega bryter sig loss från den blå och vita traditionen. De svarta 

Black Fluted Sort Riflet

1017014 Black Fluted tallrik 27 cm 4 349.00 4 28.5 28.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Elegant, rustik charm. En god måltid blir ännu mer aptitretande när 
den serveras på Black Fluted - en servis som sätter en ny standard för 
smakfull  presentation. Dess unika matta glasyr betonar porslinets 
eleganta räffl ing på ett helt annat sätt än klassisk slät glasyr. Ytan är 
rå men ändå taktil , vi lket skapar en minimalistisk och stram keramisk 
effekt. Det perfekta valet för ett elegant, rustikt nordiskt kök.

1017013 Black Fluted tallrik 22 cm 4 299.00 5.6 23.5 23.7 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Elegant, rustik charm. En god måltid blir ännu mer aptitretande när 
den serveras på Black Fluted - en servis som sätter en ny standard för 
smakfull  presentation. Dess unika matta glasyr betonar porslinets 
eleganta räffl ing på ett helt annat sätt än klassisk slät glasyr. Ytan är 
rå men ändå taktil , vi lket skapar en minimalistisk och stram keramisk 
effekt. Det perfekta valet för ett elegant, rustikt nordiskt kök.

1017012 Black Fluted djup tallrik 24 cm 4 349.00 6.5 24.5 24.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Elegant, rustik charm. En god måltid blir ännu mer aptitretande när 
den serveras på Black Fluted - en servis som sätter en ny standard för 
smakfull  presentation. Dess unika matta glasyr betonar porslinets 
eleganta räffl ing på ett helt annat sätt än klassisk slät glasyr. Ytan är 
rå men ändå taktil , vi lket skapar en minimalistisk och stram keramisk 
effekt. Det perfekta valet för ett elegant, rustikt nordiskt kök.

1017009 Black Fluted skål 73 cl/ 15 cm 1 349.00 8.5 16.5 16.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Elegant, rustik charm. En god måltid blir ännu mer aptitretande när 
den serveras på Black Fluted - en servis som sätter en ny standard för 
smakfull  presentation. Dess unika matta glasyr betonar porslinets 
eleganta räffl ing på ett helt annat sätt än klassisk slät glasyr. Ytan är 
rå men ändå taktil , vi lket skapar en minimalistisk och stram keramisk 
effekt. Det perfekta valet för ett elegant, rustikt nordiskt kök.

1017006 Black Fluted mugg 33 cl 2-pack 2 479.00 12 9.5 20.1 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Elegant, rustik charm. En god måltid blir ännu mer aptitretande när 
den serveras på Black Fluted - en servis som sätter en ny standard för 
smakfull  presentation. Dess unika matta glasyr betonar porslinets 
eleganta räffl ing på ett helt annat sätt än klassisk slät glasyr. Ytan är 
rå men ändå taktil , vi lket skapar en minimalistisk och stram keramisk 
effekt. Det perfekta valet för ett elegant, rustikt nordiskt kök.

1017010 Black Fluted termomugg 26 cl 2 429.00 10.8 10 10.2 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Elegant, rustik charm. En god måltid blir ännu mer aptitretande när 
den serveras på Black Fluted - en servis som sätter en ny standard för 
smakfull  presentation. Dess unika matta glasyr betonar porslinets 
eleganta räffl ing på ett helt annat sätt än klassisk slät glasyr. Ytan är 
rå men ändå taktil , vi lket skapar en minimalistisk och stram keramisk 
effekt. Det perfekta valet för ett elegant, rustikt nordiskt kök.

1017007 Black Fluted tekanna 75 cl 1 969.00 22.5 16.5 16.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Elegant, rustik charm. En god måltid blir ännu mer aptitretande när 
den serveras på Black Fluted - en servis som sätter en ny standard för 
smakfull  presentation. Dess unika matta glasyr betonar porslinets 
eleganta räffl ing på ett helt annat sätt än klassisk slät glasyr. Ytan är 
rå men ändå taktil , vi lket skapar en minimalistisk och stram keramisk 
effekt. Det perfekta valet för ett elegant, rustikt nordiskt kök.

1017016 Black Fluted äggkopp 2-pack 5 cm 4 299.00 5.5 10 10 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Elegant, rustik charm. En god måltid blir ännu mer aptitretande när 
den serveras på Black Fluted - en servis som sätter en ny standard för 
smakfull  presentation. Dess unika matta glasyr betonar porslinets 
eleganta räffl ing på ett helt annat sätt än klassisk slät glasyr. Ytan är 
rå men ändå taktil , vi lket skapar en minimalistisk och stram keramisk 
effekt. Det perfekta valet för ett elegant, rustikt nordiskt kök.

White Fluted Hvid Riflet

1017404 White Fluted tallrik 27 cm 4 269.00 4 28.7 28.8 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017403 White Fluted tallrik 22 cm 4 229.00 5.5 23.5 24 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017402 White Fluted tallrik 19 cm 4 199.00 4 20.5 20.5 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016946 White Fluted tallrik coupe 27 cm 4 269.00 3.6 27.5 27.5 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016945 White Fluted tallrik coupe 23 cm 4 229.00 2.7 24 24 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016943 White Fluted tallrik coupe 19 cm 4 199.00 4.5 20.5 20.7 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016929 White Fluted tallrik oval 23 cm 4 229.00 2.8 16 24 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017405 White Fluted pastatallrik 30 cm 1 569.00 7 31.7 32 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 



1017400 White Fluted djup tallrik 21 cm 4 249.00 6 22 22 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016940 White Fluted djup tallrik 24 cm 4 269.00 6.5 24.5 24.5 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016939 White Fluted djup tallrik 50 cl / 17 cm 4 229.00 5.8 17.5 17.5 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017378 White Fluted skål 35 cl / 16 cm 2-pack 1 449.00 8.5 17.2 17.2 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016935 White Fluted skål 73 cl / 15 cm 4 299.00 7.5 17.5 17.5 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016934 White Fluted skål 47 cl / 13 cm 4 199.00 7 15 15 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017389 White Fluted skål 15 cl 4 149.00 5.5 9.5 9.5 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017384 White Fluted kopp med högt handtag och 
fat 25 cl 2 299.00 11.5 17.5 17.5 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017383 White Fluted tekopp och fat 28 cl 2 299.00 11.5 17.5 17.5 TH

Design: Royal Copenhagen 
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen 
Material: Porslin

x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017380 White Fluted mugg 33 cl 2-pack 1 379.00 12 9 20 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016918 White Fluted mugg 37 cl 2-pack 1 379.00 10.7 14.5 20.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016923 White Fluted kopp med högt handtag 33 cl 2 299.00 11,0 12,0 12,0 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017397 White Fluted termomugg 26 cl 2 299.00 11 10 10 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016937 White Fluted termomugg 29 cl 2 299.00 11 9.5 9.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016936 White Fluted termomugg 39 cl 1 379.00 13 12.5 12.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017387 White Fluted tekanna 1 L 1 699.00 16 24 24 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017392 White Fluted kanna 38 cl 2 269.00 10.5 12.5 14.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017393 White Fluted kanna 90 cl 1 599.00 13.5 16.6 23.8 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017394 White Fluted kanna 1,7 L 1 699.00 14.7 19 22 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1020511 White Fluted kanna 1,6 L 1 699.00 14.1 19 22 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016933 White Fluted multifunctionell  flaska 40 cl 1 429.00 22 9.5 9.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016942 White Fluted äggkopp 2-pack 5 cm 4 249.00 5.7 9.5 9.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017398 White Fluted såsskål 55 cl 1 699.00 9.2 16 25.7 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017395 White Fluted skål 1,1 L / 18 cm 1 449.00 11 21.5 21.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017396 White Fluted skål 1,8 L / 21 cm 1 599.00 12.3 24.3 24.3 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017399 White Fluted skål 3,1 L / 24 cm 1 699.00 14 27 27 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017406 White Fluted fat oval 33 cm 1 429.00 4 27.2 38.2 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016932 White Fluted fat rektanulärt 36x12,5 cm 1 499.00 3.5 13 37 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016925 White Fluted smörask med lock 42 cl 1 399.00 7.6 10 13.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1024771 White Fluted skål med lock 20 cl 1 429.00 7,5 12,4 12,5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1020512 White Fluted vas 15 cm 1 649.00 15.5 15 15 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1023872 White Fluted vas stor 20,5 cm 1 899.00 21,0 20,5 20,7 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1016924 White Fluted mugg 46 cl 2 349.00 11 12.4 12.1 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

Fluted Signatur Hvid Riflet Signatur



1017480 Fluted Signatur tallrik 27 cm 2 389.00 4 28.5 28.5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Bär din signatur med stolthet. Sedan företaget grundades 1775 har 
Royal Copenhagen satt sin karakteristiska signatur på baksidan av 
varje enskild del. 

1017478 Fluted Signatur tallrik 22 cm 4 259.00 5.5 23.5 24 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Bär din signatur med stolthet. Sedan företaget grundades 1775 har 
Royal Copenhagen satt sin karakteristiska signatur på baksidan av 
varje enskild del. 

1017477 Fluted Signatur kopp med högt handtag 
och fat 25 cl 1 389.00 11.6 17.3 17.5 TH Design: Royal Copenhagen 

Material: Porslin x x

Bär din signatur med stolthet. Sedan företaget grundades 1775 har 
Royal Copenhagen satt sin karakteristiska signatur på baksidan av 
varje enskild del. 

1017475 Fluted Signatur mugg 35 cl 2-pack 1 499.00 12 9 21.7 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

Bär din signatur med stolthet. Sedan företaget grundades 1775 har 
Royal Copenhagen satt sin karakteristiska signatur på baksidan av 
varje enskild del. 

Blue Elements Blå Elements

1017487 Blue Elements tallrik 28 cm 1 799.00 4 28.7 28.7 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017486 Blue Elements tallrik 22 cm 1 599.00 5.5 24 24 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1026452 Blue Elements tallrik 19 cm 1 599.00 3.8 20.5 20.5 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017485 Blue Elements djup tallrik 24,5 cm 1 699.00 6.5 25 25 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017059 Blue Elements skål 28 cm 1 899.00 7 28 28 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017484 Blue Elements skål 18 cm/78 cl 1 649.00 9.5 19 19.5 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1024805 Blue Elements skål 30 cl / 13 cm 1 599.00 6,5 13,5 13,5 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017055 Blue Elements skål 65 cl/ 14 cm 1 649.00 9 15 15 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1021090 Blue Elements skål 7 cl 1 299.00 7,0 5,5 7,5 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1026453 Blue Elements kopp med fat 26 cl 1 749.00 10.5 12.6 14.4 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017049 Blue Elements kopp och fat 25 cl 1 699.00 11.5 17.5 17.5 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017048 Blue Elements kopp med högt handtag 35 
cl 1 699.00 11 12 11 TH Designer: Louise Campbell 

Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017483 Blue Elements termomugg 35 cl 1 699.00 10.5 10.5 10.5 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017047 Blue Elements multi muggar 25 cl 2-pack 1 749.00 9 12.7 24.5 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1026454 Blue Elements tekanna 95 cl 1 1599.00 18.4 13 15.6 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017482 Blue Elements kanna 70 cl 1 899.00 10 13 23 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1026462 Blue Elements mjölkkanna 37 cl 1 799.00 10.5 12.6 14.4 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017061 Blue Elements äggkopp 5 cm 2-pack 1 649.00 5,5 8,7 12,2 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1023894 Blue Elements skål med lock 40 cl 1 899.00 10,0 10,0 10,0 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017056 Blue Elements skål 1,6 L/ 19 cm 1 1099.00 11.5 20.5 20.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017057 Blue Elements skål 3,2 L/ 23 cm 1 1299.00 14 27 27 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017051 Blue Elements fat 19 cm 1 849.00 4.6 19.4 17.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017050 Blue Elements fat 23 cm 1 849.00 8.5 18 20.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

1017052 Blue Elements fat 38 cm 1 1949.00 5.5 30 41 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x x

Den blomprydda serien Blue Elements är mönstrad med intensiv 
kungsblå färg. På varje del har det välkända blomstermotivet ti l låtits 
växa vilt på ett lekfullt och överraskande sätt. Blue Elements är vacker 
i  sig själv, men kan kombineras med Vita Element eller traditionella 
Blå Räfflad-pjäser för att skapa en glad och distinkt middagsservis.

White Elements Hvid ElementsWhite 
Elements Hvid ElementsWhite 

1017499 White Elements tallrik 28 cm 4 349.00 4.2 28.8 28.8 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017498 White Elements tallrik 26 cm 4 269.00 4 26.5 26.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017497 White Elements tallrik 22 cm 4 249.00 5.5 23.5 24 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1026455 White Elements tallrik 19 cm 1 229.00 3.8 20.5 20.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.



1017495 White Elements djup tallrik 25 cm 4 319.00 6.6 25 25 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017496 White Elements skål 28 cm 2 429.00 6.5 28 28 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017071 White Elements skål 65 cl / 14 cm 1 429.00 9 15 15 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017493 White Elements skål 78 cl / 18 cm 1 299.00 9 19 19 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1024776 White Elements skål 30 cl / 13 cm 1 249.00 6,5 13,5 13,5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017066 White Elements kopp och fat 10 cl 1 399.00 9 10.5 12 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017488 White Elements kopp med högt handtag 
och fat 25 cl 1 369.00 11.5 17.3 17.3 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1026456 White Elements kopp med fat 26 cl 1 429.00 10.5 12.6 14.4 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017067 White Elements kopp med högt handtag 
35 cl 2 349.00 11 12 11 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017064 White Elements multi muggar 25 cl 2-pack 1 399.00 9 12.5 24.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017492 White Elements termomugg 35 cl 1 399.00 10,5 10,5 10,5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1026457 White Elements tekanna 95 cl 1 769.00 18.4 13 15.6 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017072 White Elements skål 1,6 L / 19 cm 1 629.00 11.5 20.5 20.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017068 White Elements fat 19 cm 1 429.00 4.7 19.3 17.4 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017489 White Elements fat 23 cm 1 429.00 8.5 18 20.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017069 White Elements fat 38 cm 1 899.00 5.1 30 39.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017491 White Elements kanna 70 cl 1 549.00 9.7 13 23 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

1017494 White Elements skål 3,2 L / 23 cm 1 829.00 14 27 27 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

Multicoloured Elements Multifarvet ElementsMulticoloured Elements Multifarvet ElementsMulticoloured Elements Multifarvet Elements

1017077 Multicoloured Elements tallrik 28 cm 
Ostrongrå 1 799.00 4.2 28.8 28.8 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017508 Multicoloured Elements tallrik 26 cm 
Himmel 1 699.00 4 26.5 26.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017507 Multicoloured Elements tallrik 22 cm 
Åskblå 1 599.00 5.5 23.5 24 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017506 Multicoloured Elements djup tallrik 24,5 
cm Salviagrön 1 699.00 6.5 24.7 24.7 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017074 Multicoloured Elements espressokopp 
och fat 10 cl Mocca 1 749.00 9 10.5 12 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017500 Multicoloured Elements kopp med högt 
handtag 25 cl Mandarin 1 699.00 11.5 17.5 17.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1026450 Multicoloured Elements kopp med högt 
handtag 33 cl 1 699.00 10 12 12 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017504 Multicoloured Elements termomugg 35 cl 
Korall 1 699.00 10.8 10.5 10.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017503 Multicoloured Elements kanna 70 cl 
Aprikos 1 899.00 10 13 23 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017501 Multicoloured Elements skål med lock 40 
cl Lavendel 1 949.00 10 10 10 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017076 Multicoloured Elements skål 3,2 L/ 23 cm 
Aqua 1 1549.00 14 26.5 27 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

1017502 Multicoloured Elements fat 23 cm Kastanj 1 849.00 8.5 18 20.5 TH

Designer: Louise Campbell 
Material: PorslinDesigner: Louise 
Campbell 
Material: Porslin

x x x

En modern, inspirerad syn på vår tradition. Vår långa historia ti l låter 
oss att välja från ett rikt arv. Elements smälter samman tradition och 
framtid. Serien lanserades 2008 inom ramen för ett samarbete mellan 
danska designern Louise Campbell och Royal Copenhagen. Delarna 
har klara och levande färger - en handmålad servis som ger en 
lättsam touch åt din dukning.

Blue Fluted Plain Musselmalet RifletBlue Fluted Plain Musselmalet Riflet

1017202 Blue Fluted Plain tallrik 27 cm 1 949.00 4 28.5 28.5 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017201 Blue Fluted Plain tallrik 25 cm 1 899.00 4.5 26 26 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 



1017200 Blue Fluted Plain tallrik 22 cm 1 799.00 5.5 23.8 24 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017199 Blue Fluted Plain tallrik 19 cm 1 749.00 4 20.6 20.7 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017198 Blue Fluted Plain tallrik 17 cm 1 699.00 3 18 18 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017204 Blue Fluted Plain tallrik kvadratiskt 
20x20 cm 1 949.00 4 20.6 20.7 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1026608 Blue Fluted Plain tallrik kvadratiskt 9x9 
cm 1 449.00 1.8 10.7 10.7 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016759 Blue Fluted Plain tallrik oval 23 cm 1 699.00 2.7 23.4 15.7 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017196 Blue Fluted Plain djup tallrik 23 cm 1 949.00 6 24.5 25.7 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017195 Blue Fluted Plain djup tallrik 21 cm 1 899.00 5.8 22 22 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016769 Blue Fluted Plain djup tallrik 24 cm 1 949.00 6.5 24.5 24.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016768 Blue Fluted Plain djup tallrik 50 cl / 17 cm 1 749.00 6 17.5 17.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016765 Blue Fluted Plain skål 47 cl /13 cm 1 749.00 6.8 15.2 15.2 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017193 Blue Fluted Plain skål 35 cl /16 cm 1 799.00 5.7 17 17 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017189 Blue Fluted Plain skål 15 cm 1 999.00 7.5 17.5 17.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1021119 Blue Fluted Plain espressokopp med fat 9 
cl 1 749.00 8 11.6 11.6 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017172 Blue Fluted Plain espressokopp och fat 10 
cl 1 749.00 8 12.3 12.3 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017173 Blue Fluted Plain kaffekopp och fat 16 cl 1 799.00 9.4 14.2 14.2 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017176 Blue Fluted Plain kopp med högt handtag 
och fat 25 cl 1 849.00 11.2 17.5 17.6 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016757 Blue Fluted Plain tekopp och fat 28 cl 1 799.00 7 11 11 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017175 Blue Fluted Plain kopp med högt handtag 
33 cl 1 849.00 11 12 12 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016752 Blue Fluted Plain mugg 37 cl 2-pack 1 799.00 10.7 14.5 20.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017191 Blue Fluted Plain termomugg 26 cl 1 799.00 11 10 10 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1024749 Blue Fluted Plain termokopp 29 cl 1 799.00 11,0 9,5 9,5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017182 Blue Fluted Plain tekanna 1 L 1 1,599.00 14.5 17.5 17.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017188 Blue Fluted Plain kanna 90 cl 1 1,099.00 13.5 16.5 23.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1025827 Blue fluted Plain Kanna 38 cl 1 899.00 10,5 12,5 14,5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017187 Blue Fluted Plain mjölkkanna 8 cl 1 849.00 10 7 7 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017183 Blue Fluted Plain sockerskål 15 cl 1 999.00 8.5 9.5 9.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016758 Blue Fluted Plain skål med lock 54 cl 1 1,599.00 8.4 13.2 13.2 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016773 Blue Fluted Plain äggkopp 5 cm 2 299.00 6 5 5.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016763 Blue Fluted Plain tårtfat på fot 32 cm 1 1999.00 8 35 37 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016764 Blue Fluted Plain fat med 2 våningar 24 
cm 1 1999.00 10.2 27.5 28 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016762 Blue Fluted Plain skål på fot 80 cl / 15 cm 1 2,499.00 28 28 23.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017192 Blue Fluted Plain såsskål 55 cl 1 1,599.00 9 16.5 20.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 



1017190 Blue Fluted Plain skål 1,1 L /18 cm 1 1099.00 11 21.5 21.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016766 Blue Fluted Plain skål 1,8 L /21 cm 1 1299.00 12.5 24.5 24.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017194 Blue Fluted Plain skål 3,1 L /24 cm 1 1,599.00 12 25 25 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1024748 Blue Fluted Plain fat oval 30 cm 1 1299.00 4,2 24,6 33,0 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1025895 Blue Fluted Plain fat Oval 34 cm 1 1149.00 4,0 27,0 39,0 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017186 Blue Fluted Plain fat oval 36,5 cm 1 1999.00 5.2 30 39.5 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1017184 Blue Fluted Plain soppterrin 2 L / 32 cm 1 5949.00 28 28 23.5 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016770 Blue Fluted Plain vas 12 cm 1 899.00 13 12.5 12.5 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016771 Blue Fluted Plain vas 15 cm 1 1299.00 25,5 15,0 15,0 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska 

1016772 Blue Fluted Plain vas 20,5 cm 1 1599.00 21,0 20,5 20,7 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Plain fängslar med sin klassiska mångsidighet. Den 
graciösa dekoren betonar den delikata formen och 
hantverksskickligheten som ligger bakom varje del. Blue Fluted Plain 
är en tidlös servis för daglig användning. Den kan ligga ti l l  grund för 
en unik samling av Royal Copenhagen-porslin, där tradition får 
samleva med modernitet. Evigt klassisk. Den klassiska Blue Fluted Half Lace - Musselmalet 

halvblonde

1017225 Blue Fluted Half Lace tallrik 27 cm 1 1,049.00 4 28.7 28.7 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017224 Blue Fluted Half Lace tallrik 25 cm 1 999.00 4.3 26.1 26.3 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017223 Blue Fluted Half Lace tallrik 22 cm 1 899.00 5.5 24 24 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017222 Blue Fluted Half Lace tallrik 19 cm 1 849.00 4.6 20.7 20.9 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017221 Blue Fluted Half Lace djup tallrik 21 cm 1 999.00 6 22 22 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017219 Blue Fluted Half Lace skål kvadratisk 80 cl 
/ 21 cm 1 1799.00 7.5 22.5 23 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017218 Blue Fluted Half Lace skål 80 cl/ 21,5 cm 1 1,299.00 7 22.7 23.5 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017217 Blue Fluted Half Lace skål 38 cl /16 cm 1 1,049.00 5.5 17 17 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017205 Blue Fluted Half Lace kopp och fat 17 cl 1 949.00 9.5 14 14 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1026447 Blue Fluted Half Lace kopp med högt 
handtag 33 cl 1 999.00 10.5 12 12 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017206 Blue Fluted Half Lace tekopp och fat 20 cl 1 999.00 8.5 15.8 16 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017208 Blue Fluted Half Lace kaffekanna 1 L 1 2469.00 27 18 18 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017209 Blue Fluted Half Lace tekanna 1 L 1 1999.00 16 24.4 24.4 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017213 Blue Fluted Half Lace mjölkkanna 17 cl 1 1,049.00 12.5 7 7 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017210 Blue Fluted Half Lace sockerskål med lock 
20 cl 1 1,299.00 12 12 12 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1026609 Blue Fluted Half Lace kakfat 28 cm 1 3379.00 21 34.5 34.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017215 Blue Fluted Half Lace skål på fot 80 cl/ 
h:15 cm b:21 cm 1 2999.00 24 28 28 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017216 Blue Fluted Half Lace såsskål 55 cl 1 1999.00 9 16.5 20.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017220 Blue Fluted Half Lace skål 3,1 L / 24 cm 1 1999.00 11.5 24.5 24.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1026449 Blue Fluted Half Lace fat oval 24,5 cm 1 1549.00 8.5 18 20.2 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017212 Blue Fluted Half Lace fat 36,5 cm 1 2,349.00 6.5 34 42.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

1017211 Blue Fluted Half Lace soppterrin 2 L / 32 
cm 1 7399.00 23.4 28 28 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

Blue Fluted Full Lace Musselmalet Helblonde



1017240 Blue Fluted Full  Lace tallrik 27 cm 1 2469.00 4 28.5 28.7 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017239 Blue Fluted Full  Lace tallrik 25 cm 1 1999.00 4.5 26 26 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017238 Blue Fluted Full  Lace tallrik 19 cm 1 1699.00 7 20 20.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017237 Blue Fluted Full  Lace tallrik 17 cm 1 1549.00 3 17.5 17.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017236 Blue Fluted Full  Lace djup tallrik 23 cm 1 1899.00 5.5 24.5 24 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017242 Blue Fluted Full  Lace tallrik med spets 
bräm 25 cm 1 3899.00 4.2 26.7 27 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017241 Blue Fluted Full  Lace tallrik med spets 
bräm 21 cm 1 4999.00 6.5 21.5 21.5 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017226 Blue Fluted Full  Lace kopp och fat 14 cl 1 2599.00 8.7 14 14 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017227 Blue Fluted Full  Lace tekopp och fat 22 cl 1 2269.00 7.2 14.9 14.7 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017228 Blue Fluted Full  Lace tekanna 1 L 1 5899.00 16.8 20.6 31 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017232 Blue Fluted Full  Lace mjölkkanna 7 cl 1 1749.00 9.7 7.3 7.2 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017229 Blue Fluted Full  Lace sockerskål 14 cl / 7 
cm 1 2469.00 8.7 14.9 14.7 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017234 Blue Fluted Full  Lace skål på fot 1,4 L / 
h:18,5 cm b: 28,5 cm 1 7949.00 26.5 28 34 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017233 Blue Fluted Full  Lace fat runt 25 cm 1 2999.00 4.5 26 26 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017235 Blue Fluted Full  Lace skål 1,4 L / 28 cm 1 5999.00 8.5 29 29 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017231 Blue Fluted Full  Lace fat oval 36,5 cm 1 5999.00 5 39.5 39.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

1017230 Blue Fluted Full  Lace såsskål med lock 40 
cl 1 6,999.00 13.5 16.5 25 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x x

Den oerhört vackra Blue Fluted Full  Lace är en bugning mot 
traditionell  porslinstil lverkning. Pjäsernas öppna spetskanter är 
noggrant framtagna - varje enskilt hål är försiktigt utskuret för hand. 
Detaljbearbetning med passion.

White Fluted Half Lace Hvid HalvblondeWhite Fluted Half Lace Hvid Halvblonde

1017296 White Fluted Half Lace tallrik 27 cm 2 349.00 4 28.5 28.5 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017295 White Fluted Half Lace tallrik 25 cm 2 299.00 4.5 26 26 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017294 White Fluted Half Lace tallrik 22 cm 4 269.00 5.5 23.5 24 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017293 White Fluted Half Lace tallrik 19 cm 2 249.00 3.8 20.5 20.5 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017292 White Fluted Half Lace tallrik 17 cm 4 229.00 3.5 18 18 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017291 White Fluted Half Lace djup tallrik 21 cm 4 329.00 6 22 22 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017289 White Fluted Half Lace skål kvadratisk 80 
cl / 21 cm 1 699.00 7 22.5 23 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017288 White Fluted Half Lace skål 35 cl / 16 cm 2 299.00 5.5 17 17 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017276 White Fluted Half Lace kopp och fat 17 cl 2 349.00 9 14 14 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017278 White Fluted Half Lace kopp med högt 
handtag och fat 25 cl 2 379.00 11.5 17.5 17.5 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017277 White Fluted Half Lace tekopp och fat 20 cl 2 379.00 9.6 15.2 15.2 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1026446 White Fluted Half Lace kopp med högt 
handtag 33 cl 1 379.00 10.5 12 12 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017279 White Fluted Half Lace tekanna 1 L 1 829.00 16 24 24 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017286 White Fluted Half Lace mjölkkanna 17 cl 1 349.00 11.5 9 9 TH

Design by: Arnold Krog
Material: PorslinDesign by: Arnold 
Krog
Material: Porslin

x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017280 White Fluted Half Lace sockerskål med 
lock 20 cl 1 569.00 12 12 12 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017287 White Fluted Half Lace såsskål 55 cl 1 829.00 9.5 6.3 26 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.



1025899 White Fluted Half Lace Skål 1,1 L 1 779.00 7,2 23,0 23,0 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

1017290 White Fluted Half Lace skål 3,1 L/24 cm 1 799.00 14 27 27 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017283 White Fluted Half Lace fat 22 cm 1 399.00 8.5 18 20.5 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017284 White Fluted Half Lace fat löv format 23 
cm 1 449.00 8.5 18 20.3 TH Design by: Arnold Krog

Material: Porslin x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017285 White Fluted Half Lace fat oval 36,5 cm 1 999.00 5.2 30 40 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

1017281 White Fluted Half Lace soppterrin 2 L 1 2699.00 23.5 28 28 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x

Sekelskiftesåren mellan arton- och nittonhundratalet präglades av 
utveckling och ti l lväxt hos Royal Copenhagens porslin. Tidens 
konstnärliga ledare nyskapade det blå räfflade mönstret och införde 
ett antal nya ti l lägg, bland dessa White Fluted Half Lace. Den räfflade 
formen fick en elegant halvspetskant, vilket skapade en romantisk 
servis.

Ole Ole

1017298 Ole mugg 20 cl 4 199.00 8 11 15 TH Design by: Ole Jensen
Material: Porslin x x

1017297 Ole mugg 31 cl 2-pack 1 499.00 12 15.2 25.3 TH Design by: Ole Jensen
Material: Porslin x x

1017299 Ole tallrik 22 cm 4 199.00 14.7 22.1 15.3 TH Design by: Ole Jensen
Material: Porslin x x

1017301 Ole fat 31,5 cm 4 299.00 3 24.5 34.5 TH Design by: Ole Jensen
Material: Porslin x x

1017300 Ole skål 40 cl 4 249.00 7.5 15 19 TH Design by: Ole Jensen
Material: Porslin x x

Princess Prinsesse

1017273 Princess tallrik 27 cm 1 599.00 4 28.7 28.7 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017272 Princess tallrik 25 cm 1 549.00 4.2 26 26.3 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017271 Princess tallrik 22 cm 2 499.00 5.5 24 24 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017270 Princess tallrik 19 cm 2 449.00 4 20.5 20.5 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017269 Princess tallrik 17 cm 2 399.00 3.2 18 18 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017268 Princess djup tallrik 21 cm 1 549.00 22.3 5.8 22 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017266 Princess skål kvadratisk 80 cl / 21 cm 1 899.00 7.4 22.9 23 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017265 Princess skål 35 cl /16 cm 1 449.00 5.5 17 17 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017246 Princess kopp och fat 17 cl 1 499.00 9.2 14.2 14.2 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017248 Princess kopp med högt handtag och fat 
25 cl 1 549.00 11.5 17.5 17.5 TH Design: Royal Copenhagen

Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017247 Princess tekopp och fat 20 cl 1 549.00 8.5 15.2 15.2 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1026448 Princess kopp med högt handtag 33 cl 1 549.00 10.5 12 12 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017243 Princess mugg 33 cl 2-pack 1 599.00 11.7 9.2 20.7 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017251 Princess tekanna 1 L 1 999.00 16 24 24 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017260 Princess mjölkkanna 17 cl 1 379.00 12.5 7.4 7.2 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017252 Princess sockerskål med lock 20 cl 1 749.00 9.7 11 9.7 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1026451 Princess skål på fot 6 cm / Ø 17 cm 1 649.00 8 20.2 20.2 TH Design: Royal Copenhagen
Material: Porslin x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1025898 Princess Skål 1,1 L 1 969.00 7,2 23,0 23,0 TH

Design: Royal Copenhagen
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Porslin

x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017267 Princess skål 3,1 L /24 cm 1 949.00 14 27 27 TH

Design: Royal Copenhagen
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Porslin

x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017254 Princess fat oval 24,5 cm 1 649.00 5.2 27.2 14.5 TH

Design: Royal Copenhagen
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Porslin

x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1016790 Princess fat oval 28 cm 1 599.00 3 21 29 TH

Design: Royal Copenhagen
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Porslin

x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.



1017259 Princess fat oval 36,5 cm 1 1299.00 5 40 40 TH

Design: Royal Copenhagen
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Porslin

x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

1017253 Princess soppterrin 2 L / 32 cm 1 2,999.00 24 28 29 TH

Design: Royal Copenhagen
Material: PorslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Porslin

x x

Serien Princess präglas av romantisk lätthet. Serien togs 
ursprungligen fram som en teservis på 1800-talet. Först ett sekel 
senare, 1978, producerades en middagsservis med samma mönster. 
Kanternas delikata spetsmönster och de handmålade räfflade ytorna 
antyder släktskap med middagsservisen Blue Fluted.

Fluted Contrast Riflet ContrastFluted 
Contrast Riflet Contrast

1016831 Fluted Contrast mugg Himmel 33 cl 4 199.00 9 9 10 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1017329 Fluted Contrast mugg Mega blå 33 cl 4 199.00 9 9 10 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1016823 Fluted Contrast mugg Opal 33 cl 4 199.00 9 9 10 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1025901 Fluted Contrast mugg  Åska 33 cl 4 199.00 7,0 10,0 9,0 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1017327 Fluted Contrast mugg Turkos 33 cl 4 199.00 9 9 10 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1023879 Fluted Contrast mugg Gräs 33 cl 4 199.00 9,0 10,0 9,0 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Fluted Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing.  
Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk minimalism och är 
idealisk för dagligt bruk, speciella ti l lfällen och stora l ivshändelser, 

1016836 Fluted Contrast mugg Petrol 33 cl 4 199.00 9.5 9 10.5 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1016829 Fluted Contrast mugg Hallon 33 cl 4 199.00 9 9 10 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1020525 Fluted Contrast mugg Vallmoröd 33 cl 4 199.00 9 10 9 TH

Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikonDesign: 
H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon

x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1023878 Fluted Contrast mugg Lemonad 33 cl 4 199.00 9,0 10,0 9,0 TH Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon x x

Fluted Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing.  
Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk minimalism och är 
idealisk för dagligt bruk, speciella ti l lfällen och stora l ivshändelser, 

1025900 Fluted Contrast mugg Dahliarosa 33 cl 4 199.00 9,0 10,0 9,0 TH Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1023890 Fluted Contrast mugg Aubergine 33 cl 4 199.00 9,0 10,0 9,0 TH Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon x x

Fluted Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing.  
Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk minimalism och är 
idealisk för dagligt bruk, speciella ti l lfällen och stora l ivshändelser, 

1016835 Fluted Contrast mugg Ljung 33 cl 4 199.00 9 9 10.5 TH Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1017519 Fluted Contrast mugg Antracitgrå 33 cl 4 199.00 9 9 10 TH Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1016821 Fluted Contrast mugg Scarlet röd 33 cl 4 199.00 9 9 10 TH Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

1020524 Fluted Contrast mugg Elefantgrå 33 cl 4 199.00 9 10 9 TH Design: H.C. Gjedde
Material: Porslin & sil ikon x x

Räfflad Contrast representerar en perfekt fusion mellan det estetiska 
och det funktionella. Designen är elegant och modern, skapad med 
djupaste respekt för Royal Copenhagens historia och traditioner. 
Kollektionen kännetecknas av levande färger och dekorativ räffl ing. 
Den lanserades redan 1775 och är idag ett signum för Royal 
Copenhagen. Dess funktionella form är en hyllning ti l l  dansk 

Flora - Flora

1025416 Flora tallrik 27 cm Magnolia 1 519.00 3,7 28,3 28,5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1025417 Flora tallrik 27 cm Rhododendron 1 519.00 3,7 28,3 28,5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1025418 Flora tallrik 27 cm Fikus 1 519.00 3,7 28,3 28,5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1025419 Flora tallrik 27 cm Maskros 1 519.00 3,7 28,3 28,5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1025420 Flora tallrik djup 21 cm Magnolia 1 519.00 5,7 22,0 22,0 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1025421 Flora tallrik djup 21 cm Rhododendron 1 519.00 5,7 22,0 22,0 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1025422 Flora tallrik djup 21 cm Fikus 1 519.00 5,7 22,0 22,0 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1025423 Flora tallrik djup 21 cm Maskros 1 519.00 5,7 22,0 22,0 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017544 Flora tallrik 22 cm Gullregn 1 389.00 3.5 23.5 23.5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017554 Flora tallrik 22 cm Iris 1 389.00 3.5 23.5 23.5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017551 Flora tallrik 22 cm Mangolia 1 389.00 3.5 23.5 23.5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017547 Flora tallrik 22 cm Rhododendron 1 389.00 3.5 23.5 23.5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017564 Flora tallrik 22 cm Maskros 1 389.00 3.5 23.5 23.5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017557 Flora tallrik 22 cm Fikus 1 389.00 3.5 23.5 23.5 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.



1017543 Flora skål 50 cl / 14 cm Gullregn 1 319.00 6.2 15 15 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017553 Flora skål 50 cl / 14 cm Iris 1 319.00 6.2 15 15 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017549 Flora skål 50 cl / 14 cm Mangolia 1 319.00 6.2 15 15 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017563 Flora skål 50 cl / 14 cm Maskros 1 319.00 6.2 15 15 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017546 Flora skål 50 cl / 14 cm Rhododendron 1 319.00 6.2 15 15 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017556 Flora skål 50 cl / 14 cm Fikus 1 319.00 6.2 15 15 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017542 Flora kopp och fat 27 cl Gullregn 1 519.00 12 16.2 16.2 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017552 Flora kopp och fat 27 cl Iris 1 519.00 12 16.2 16.2 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017530 Flora kopp och fat 27 cl Julstjärna 1 519.00 12 16.2 16.2 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017548 Flora kopp och fat 27 cl Mangolia 1 519.00 12 16.2 16.2 KR Design: Anja Vang Kragh
Material: Benporslin

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017560 Flora kopp och fat 27 cl Maskros 1 519.00 12 16.2 16.2 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017545 Flora kopp och fat 27 cl Rhododendron 1 519.00 12 16.2 16.2 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017538 Flora kopp och fat 27 cl Blomma för dagen 1 519.00 12 16.2 16.2 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017555 Flora kopp och fat 27 cl Fikus 1 519.00 12 16.2 16.2 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017534 Flora espressokopp och fat 10 cl 6-pack 1 2349.00 7 28 28.5 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017539 Flora tekanna 1,3 L Blomma för dagen 1 1299.00 14 16 19.5 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017541 Flora mjölkkanna 35 cl Blomma för dagen 1 519.00 9.5 12 12 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017540 Flora sockerskål 35 cl Blomma för dagen 1 519.00 9.2 11 11 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017550 Flora skål 25 cm Magnolia 1 899.00 11 27 27.5 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017561 Flora fat oval 26 cm Maskros 1 649.00 3.4 18.5 27.2 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

1017562 Flora fat oval 40 cm Maskros 1 1299.00 4.6 28.3 41.2 KR

Design: Anja Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 
Vang Kragh
Material: BenporslinDesign: Anja 

Blommor har länge varit ett språk för kommunikation över tids- och 
kulturgränser. Från viktoriansk floriografi ti l l  det japanska 
blomsterspråket hanakotoba ... vackra blommor kommunicerar dina 
känslor och l idelser på det mest uttrycksfulla sätt som tänkas kan. 
Varje del dekoreras med en specifik blomma.

Christel Zodiacs Christel StjernetegnChristel Zodiacs Christel StjernetegnChristel Zodiacs Christel StjernetegnChristel Zodiacs Christel StjernetegnChristel Zodiacs Christel StjernetegnChristel Zodiacs Christel Stjernetegn

1017305 Kvinnligt stjärntecken Vädur vit 29,5 cm 1 1399.00 19 34.5 25.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Vädurar går sin egen väg. De är vil jestarka, energiska, spontana, 
utåtriktade och nyfikna på l ivet. De ser alltid nya äventyr vid 
horisonten och anar nya möjliga erövringar. Livet är sällan tråkigt i  
sällskap med en vädur. H. C. Andersen, Vincent Van Gogh och 
Casanova var vädurar. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år 
passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets 

1017306 Kvinnligt stjärntecken Oxe vit 22,5 cm 1 1399.00 19 26 34.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Oxar njuter av l ivet och absorberas av allt som gör l ivet vackrare, 
fullödigare och behagligare. De värdesätter stabil itet och deras 
tålamod är berömt men ofta har de även konstnärliga talanger. Många 
storheter är födda i  oxens tecken, från Kierkegaard ti l l  Shakespeare 
och Freud. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år passerar solen 
alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets cirkel. Den 

1017307 Kvinnligt stjärntecken Tvil l ing vit 26,5 cm 1 1399.00 19 26 34.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Tvil l ingar är l ivl iga och charmiga ti l l  sin natur. De älskar att prata - 
och gör det snabbare än de flesta. Personer födda i  tvil l ingarnas 
tecken är nyfikna på världen och vil l  veta mer om allt. De är mycket 
sällskapliga och njuter av förändring. Edvard Grieg och drottning 
Victoria var båda tvil l ingar. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett 
år passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed 

1017308 Kvinnligt stjärntecken Kräfta vit 25,5 cm 1 1399.00 19 24.5 29.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Säkerhet betyder allt för kräftor. De må ha ett hårt skal, men de är 
ändå mjuka och känsliga på insidan. Kräftor är utpräglade 
familjemänniskor. De är hänsynsfulla och företagsamma - därför drar 
de ofta igång projekt som gynnar andra. Julius Caesar och Franz Kafka 
föddes båda i  kräftans tecken. Oskuld och dekadens. Under loppet av 
ett år passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed 

1017309 Kvinnligt stjärntecken Lejon vit 26 cm 1 1399.00 19 26 34.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Lejon är kreativa, dramatiska och temperamentsfulla. De trivs i  
centrum för uppmärksamheten och går sällan obemärkta förbi. Lejon 
har stort hjärta, stark vil ja och en medfödd talang för ledarskap och 
organisation. Napoleon och Alexandre Dumas är två av historiens 
stora lejon. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år passerar 
solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets cirkel. Den 

1017310 Kvinnligt stjärntecken Jungfru vit 25,5 cm 1 1399.00 19 26 34.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Jungfrur besitter ett skarpt intellekt och en väl utvecklad analytisk 
förmåga. Personer födda i  jungfruns tecken är därför ofta kritiskt 
sinnade, ställer frågor och har en markant känsla för detaljer. 
Ordning är viktigt - för jungfrur är sanna perfektionister. Tolstoy och 
Goethe var båda jungfrur. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år 
passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets 

1017311 Kvinnligt stjärntecken Våg vit 27,5 cm 1 1399.00 19 26 34.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Harmoni och skönhet är viktigt för vågar, som föredrar att undvika 
konflikter. Som de stora diplomater de är träder vågar gärna in för att 
medla mellan tvistande parter och återupprätta balansen. Vågar 
njuter av allt som är vackert och de är charmiga ti l l  sin natur. Alfred 
Nobel, Oscar Wilde och Friedrich Nietzsche var vågar. Oskuld och 
dekadens. Under loppet av ett år passerar solen alla stjärnbilder i  

1017312 Kvinnligt stjärntecken Skorpion vit 25,5 
cm 1 1399.00 19 25 30 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Skorpioner har magnetisk charm och stark vil ja. De uppfattas ofta 
som reserverade, egensinniga och gåtfulla, men det hårda skalet 
döljer en djup, passionerad och intensiv personlighet som kan visa 
stor sympati. Marie Curie, Martin Luther och Marie Antoinette var 
skorpioner. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år passerar 
solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets cirkel. Den 

1017313 Kvinnligt stjärntecken Skytt vit 23 cm 1 1399.00 19 26 34.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Skyttar är glada, optimistiska och äventyrliga. Frihet är viktigt för 
dem, och de tycker om att tänja på gränserna, både intellektuellt och 
geografiskt. Skyttar värdesätter sanning, så de är ofta mycket direkta 
och ärliga i  sina relationer ti l l  människor runt sig. Beethoven, Mark 
Twain och Johanne Luise Heiberg föddes i  skyttens tecken. Oskuld och 
dekadens. Under loppet av ett år passerar solen alla stjärnbilder i  

1017302 Kvinnligt stjärntecken Stenbock vit 26 cm 1 1399.00 19 25 30 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Stenbockar är ambitiösa och uthåll iga. Personer födda i  stenbockens 
tecken söker ofta inflytande och makt, och när en stenbock väl har satt 
upp ett mål kan du vara säker på att det kommer att nås. Men även de 
mest ambitiösa stenbockar är ti l lgivna och har humor. Benjamin 
Franklin och Louis Pasteur är historiska stenbockar. Oskuld och 
dekadens. Under loppet av ett år passerar solen alla stjärnbilder i  

1017303 Kvinnligt stjärntecken Vattenman vit 25,5 
cm 1 1399.00 19 24 29.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Det är svårt att beskriva personer i  vattumannens tecken. De är sina 
egna, spontana, oberoende och kreativa. Vattumannen låter sig inte 
hindras av konventionella tankesätt, utan kan förvåna med originella 
idéer och en önskan att sätta nya standarder inom sitt område. 
Edison, Strindberg och Mozart var alla födda i  vattumannens tecken. 
Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år passerar solen alla 

1017304 Kvinnligt stjärntecken Fisk vit 24,5 cm 1 1399.00 19 26 34.5 CN

Design: Christel Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 
Marott
Material: PorslinDesign: Christel 

Personer födda i  fiskarna sägs vara känsliga, fantasifulla och 
drömmande. Fiskar är därför ofta kreativa och musikaliska. De är 
mycket medkännande och besitter stor intuition och empati. 
Michelangelo och Victor Hugo är två betydande historiska figurer som 
är födda i  fiskarnas tecken. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett 
år passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed 



Male Zodiac Mandligt 
StjernetegnMale Zodiac Mandligt 

1017317 Manligt stjärntecken Vädur vit 29,5 cm 1 1399.00 19 25 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Vädurar går sin egen väg. De är vil jestarka, energiska, spontana, 
utåtriktade och nyfikna på l ivet. De ser alltid nya äventyr vid 
horisonten och anar nya möjliga erövringar. Livet är sällan tråkigt i  
sällskap med en vädur. H. C. Andersen, Vincent Van Gogh och 
Casanova var vädurar. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år 
passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets 

1017318 Manligt stjärntecken Oxe vit 22,5 cm 1 1399.00 19.5 25.5 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Oxar njuter av l ivet och absorberas av allt som gör l ivet vackrare, 
fullödigare och behagligare. De värdesätter stabil itet och deras 
tålamod är berömt men ofta har de även konstnärliga talanger. Många 
storheter är födda i  oxens tecken, från Kierkegaard ti l l  Shakespeare 
och Freud. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år passerar solen 
alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets cirkel. Den 

1017319 Manligt stjärntecken Tvil l ing vit 26,5 cm 1 1399.00 19.5 25.5 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Tvil l ingar är l ivl iga och charmiga ti l l  sin natur. De älskar att prata - 
och gör det snabbare än de flesta. Personer födda i  tvil l ingarnas 
tecken är nyfikna på världen och vil l  veta mer om allt. De är mycket 
sällskapliga och njuter av förändring. Edvard Grieg och drottning 
Victoria var båda tvil l ingar. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett 
år passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed 

1017320 Manligt stjärntecken Kräfta vit 25,5 cm 1 1399.00 19 25 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Säkerhet betyder allt för kräftor. De må ha ett hårt skal, men de är 
ändå mjuka och känsliga på insidan. Kräftor är utpräglade 
familjemänniskor. De är hänsynsfulla och företagsamma - därför drar 
de ofta igång projekt som gynnar andra. Julius Caesar och Franz Kafka 
föddes båda i  kräftans tecken. Oskuld och dekadens. Under loppet av 
ett år passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed 

1017321 Manligt stjärntecken Lejon vit 26 cm 1 1399.00 19.5 25.5 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Lejon är kreativa, dramatiska och temperamentsfulla. De trivs i  
centrum för uppmärksamheten och går sällan obemärkta förbi. Lejon 
har stort hjärta, stark vil ja och en medfödd talang för ledarskap och 
organisation. Napoleon och Alexandre Dumas är två av historiens 
stora lejon. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år passerar 
solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets cirkel. Den 

1017322 Manligt stjärntecken Jungfru vit 25,5 cm 1 1399.00 19 25 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Jungfrur besitter ett skarpt intellekt och en väl utvecklad analytisk 
förmåga. Personer födda i  jungfruns tecken är därför ofta kritiskt 
sinnade, ställer frågor och har en markant känsla för detaljer. 
Ordning är viktigt - för jungfrur är sanna perfektionister. Tolstoy och 
Goethe var båda jungfrur. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år 
passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets 

1017323 Manligt stjärntecken Våg vit 27,5 cm 1 1399.00 19.5 25.5 35 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Harmoni och skönhet är viktigt för vågar, som föredrar att undvika 
konflikter. Som de stora diplomater de är träder vågar gärna in för att 
medla mellan tvistande parter och återupprätta balansen. Vågar 
njuter av allt som är vackert och de är charmiga ti l l  sin natur. Alfred 
Nobel, Oscar Wilde och Friedrich Nietzsche var vågar. Oskuld och 
dekadens. Under loppet av ett år passerar solen alla stjärnbilder i  

1017324 Manligt stjärntecken Skorpion vit 25,5 cm 1 1399.00 19.5 25.5 35 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Skorpioner har magnetisk charm och stark vil ja. De uppfattas ofta 
som reserverade, egensinniga och gåtfulla, men det hårda skalet 
döljer en djup, passionerad och intensiv personlighet som kan visa 
stor sympati. Marie Curie, Martin Luther och Marie Antoinette var 
skorpioner. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år passerar 
solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed livets cirkel. Den 

1017325 Manligt stjärntecken Skytt vit 23 cm 1 1399.00 19.5 25.5 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Skyttar är glada, optimistiska och äventyrliga. Frihet är viktigt för 
dem, och de tycker om att tänja på gränserna, både intellektuellt och 
geografiskt. Skyttar värdesätter sanning, så de är ofta mycket direkta 
och ärliga i  sina relationer ti l l  människor runt sig. Beethoven, Mark 
Twain och Johanne Luise Heiberg föddes i  skyttens tecken. Oskuld och 
dekadens. Under loppet av ett år passerar solen alla stjärnbilder i  

1017314 Manligt stjärntecken Stenbock vit 28,5 cm 1 1399.00 19.5 25.5 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Stenbockar är ambitiösa och uthåll iga. Personer födda i  stenbockens 
tecken söker ofta inflytande och makt, och när en stenbock väl har satt 
upp ett mål kan du vara säker på att det kommer att nås. Men även de 
mest ambitiösa stenbockar är ti l lgivna och har humor. Benjamin 
Franklin och Louis Pasteur är historiska stenbockar. Oskuld och 
dekadens. Under loppet av ett år passerar solen alla stjärnbilder i  

1017315 Manligt stjärntecken Vattenman vit 25,5 
cm 1 1399.00 19 25 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Det är svårt att beskriva personer i  vattumannens tecken. De är sina 
egna, spontana, oberoende och kreativa. Vattumannen låter sig inte 
hindras av konventionella tankesätt, utan kan förvåna med originella 
idéer och en önskan att sätta nya standarder inom sitt område. 
Edison, Strindberg och Mozart var alla födda i  vattumannens tecken. 
Oskuld och dekadens. Under loppet av ett år passerar solen alla 

1017316 Manligt stjärntecken Fisk vit 24,5 cm 1 1399.00 19 25 34.5 LK

Design: Pia Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 
Langelund
Material: PorslinDesign: Pia 

Personer födda i  fiskarna sägs vara känsliga, fantasifulla och 
drömmande. Fiskar är därför ofta kreativa och musikaliska. De är 
mycket medkännande och besitter stor intuition och empati. 
Michelangelo och Victor Hugo är två betydande historiska figurer som 
är födda i  fiskarnas tecken. Oskuld och dekadens. Under loppet av ett 
år passerar solen alla stjärnbilder i  zodiaken, och sluter därmed 

Art Of Giving Flowers Art Of Giving FlowersArt Of Giving Flowers Art Of Giving FlowersArt Of Giving Flowers Art Of Giving FlowersArt Of Giving Flowers Art Of Giving Flowers

1017529 Art Of Giving Flowers Vas hortensia l i la 
10 cm 1 649.00 15.2 18 22.2 LK

Design: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: Porslin

Gränsen mellan avbildning och verklighet är nästan omärklig i  denna 
hortensiavas från Royal Copenhagen. Vasen skapades av den 
holländske blomsterkonstnären Wouter Dolk. Den sofistikerade 
handmålningsteknik som används här gör vasen så realistisk att man 
nästan kan känna den friska doften av nyss plockade hortensior.

1017528 Art Of Giving Flowers Vas hortensial 
l jusblå 10 cm 1 649.00 15.4 18 22.2 LK

Design: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: Porslin

Gränsen mellan avbildning och verklighet är nästan omärklig i  denna 
hortensiavas från Royal Copenhagen. Vasen skapades av den 
holländske blomsterkonstnären Wouter Dolk. Den sofistikerade 
handmålningsteknik som används här gör vasen så realistisk att man 
nästan kan känna den friska doften av nyss plockade hortensior.

1017527 Art Of Giving Flowers Vas hortensia vit 
med grön stjälk 10 cm 1 649.00 15 18 22 DK

Design: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: PorslinDesign: Wouter Dolk
Material: Porslin

Gränsen mellan avbildning och verklighet är nästan omärklig i  denna 
hortensiavas från Royal Copenhagen. Vasen skapades av den 
holländske blomsterkonstnären Wouter Dolk. Den sofistikerade 
handmålningsteknik som används här gör vasen så realistisk att man 
nästan kan känna den friska doften av nyss plockade hortensior.

Spring collection Spring collectionSpring collection Spring collectionSpring collection Spring collectionSpring collection Spring collection

1024780 Påskägg Scil la 6 199.00 6,0 7,0 9,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024781 Påskägg Krokus 6 199.00 6,0 7,0 9,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024782 Påskägg Gula Fjärilar 6 199.00 6,0 7,0 9,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024783 Påskägg Blå Fjärilar 6 199.00 6,0 7,0 9,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024784 Påskägg Stare 6 199.00 6,0 7,0 9,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024785 Påskägg Sångare 6 199.00 6,0 7,0 9,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024786 Påskägg  Krokus & Stare 2 st 6 359.00 6,0 9,0 13,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024787 Påskägg  Scil la & Sångare 2 st 6 359.00 6,0 9,0 13,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024788 Påskägg  Fjärilar 2 st 6 359.00 6,0 9,0 13,5 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024789 Påskägg Stort Forsythia 2 399.00 10,3 11,7 16,8 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024790 Påskägg Bonbonniere stående 
Körsbärsblom 2 459.00 10,3 11,7 16,8 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

1024791 Påskägg Bonbonniere l iggande 
Tusensköna 2 459.00 10,3 11,7 16,8 LK Material: Porslin

Fjärilar, blommor och fåglar. Royal Copenhagens påskkollektion, med 
delikata färger på rent vitt porslin, är ett välkommet vårtecken. Det 
första påskägget med blomstermotiv inspirerades av den eftersökta 
servisen Flora Danica, baserad på verklighetstrogna botaniska 
teckningar av danska blommor och växter. Påskäggen är friska och 
evigt optimistiska - och utgör en alltid l ika uppskattad gåva.

Star Fluted Christmas Stjerne Riflet JulStar Fluted Christmas Stjerne Riflet JulStar Fluted Christmas Stjerne Riflet Jul

1017457 Star Fluted Christmas tallrik 27 cm 4 449.00 4 28.5 28.5 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017456 Star Fluted Christmas tallrik 22 cm 4 349.00 5.5 22 22 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017455 Star Fluted Christmas tallrik 19 cm 4 299.00 3.2 20.2 21.2 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017454 Star Fluted Christmas djup tallrik 24 cm 4 449.00 6 24.5 25 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017453 Star Fluted Christmas djup tallrik 17 cm 4 349.00 4.5 18 18 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 



1017451 Star Fluted Christmas skål 30 cl 2 349.00 10 12 12 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017438 Star Fluted Christmas kopp med högt 
handtag och fat 24 cl 4 499.00 12.5 17.5 18 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1019974 Star Fluted Christmas tekopp och fat 32 cl 4 499.00 9 17.2 17.4 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017449 Star Fluted Christmas mugg 33 cl 2-pack 4 499.00 11.5 11.5 18.5 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017439 Star Fluted Christmas mugg 30 cl / 7 cm 2-
pack 6 399.00 9.5 12 21.5 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1016965 Star Fluted Christmas tekanna 1,4 L 1 999.00 14 16 19.7 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017447 Star Fluted Christmas kanna 90 cl 1 829.00 12.5 12.5 17 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1021104 Star Fluted Christmas mjölkkanna 39 cl 1 499.00 10 12 12 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1021103 Star Fluted christmas sockerskål med lock 
15 cl 1 549.00 10 11.6 11.8 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017458 Star Fluted Christmas äggkopp 6,3 cm 2-
pack 2 399.00 6 7.5 11.5 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017446 Star Fluted Christmas fat 2 våningar 23 cm 1 1199.00 9.5 27.5 32.5 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1016967 Star Fluted Christmas skål på fot 18 cm 1 649.00 6.5 18 18 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017450 Star Fluted Christmas såsskål 43 cl 1 999.00 10 15.5 23.5 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017452 Star Fluted Christmas skål 1,75 L / 23,5 cm 1 699.00 10.6 25 25 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017448 Star Fluted Christmas skål 1,8 L / 19 cm 1 699.00 11 20.5 20.5 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1026460 Star Fluted serveringsskål 2,2 L 1 769.00 8.5 26.5 26.5 TH

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

1017441 Star Fluted Christmas fat 22 cm 2 599.00 8.5 18.5 21 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017443 Star Fluted Christmas fat oval 37 cm 1 1,249.00 6.5 34 42 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017444 Star Fluted Christmas fat oval 39 cm 1 999.00 3.5 17 40.5 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1024779 Star Fluted Christmas burk med lock 16 cm 1 749.00 12,5 12,5 17,0 KR

Design: Royal Copenhagen
Material: BenporslinDesign: Royal 
Copenhagen
Material: Benporslin

x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

1024778 Star Fluted Christmas ljusstake / skål 1 749.00 0,0 0,0 0,0 KR Design: Royal Copenhagen
Material: Benporslin x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Royal Copenhagen Christmas series 2017 Royal Copenhagen Julserie 2017

1024792 Royal Copenhagen Jultallrik 2018 1 799.00 2,4 21,3 21,3 TH Material: Porslin x

1024793 Royal Copenhagen Julklocka 2018 1 799.00 10,9 7,7 8,0 TH Material: Porslin x

1024794 Royal Copenhagen Julkula 2018 1 349.00 1,7 6,5 10,5 LK Material: Porslin x

1024795 Royal Copenhagen Julkopp och fat 2018 1 799.00 10,0 14,8 15,0 TH Material: Porslin x

1024796 Royal Copenhagen Julplakett 2018 1 169.00 1,8 8,7 17,0 LK Material: Porslin x

1024799 Royal Copenhagen Årsjulgran 2018 1 649.00 11,8 10,0 16,0 PH Material: Porslin x

1024798 Royal Copenhagen Årstomte 2018 1 649.00 8,5 7,0 7,1 PH Material: Porslin x

1024797 Royal Copenhagen Årsfigur 2018 1 699.00 11,8 10,0 16,0 LK Material: Porslin x

Bing & Grøndahl Bing & Grøndahl

1024801 Bing & Grøndahl tallrik Morsdag 2018 1 599.00 3,5 15,3 15,0 TH Material: Porslin x

1024802 Bing & Grøndahl tallrik Barnets dag 2018 1 499.00 2,4 13,3 14,3 TH Material: Porslin x

1024800 Bing & Grøndahl Jultallrik 2018 1 799.00 3,3 21,4 21,4 TH Material: Porslin x



1024803 Bing & Grøndahl Julklocka 2018 1 799.00 8,5 6,8 7,0 TH Material: Porslin x

1024804 Bing & Grøndahl Julkula 2018 1 349.00 1,7 6,5 10,5 LK Material: Porslin x

Special Sortiment

1026443 History Mix Muggar 26 cl 3 st gåvoset  1 999.00 12 14 31.4 TH

1025896 History Mix Muggar 37 cl 3 st gåvoset 1 849.00 10,0 14,0 41,8 TH

1025897 Gåvoset Historiska Muggar Laced 33 cl 3 
st 1 1949.00 10,0 14,0 41,8 TH

1017437 Star Fluted Christmas skål 30 cl 2-pack 1 499.00 8 12 23.5 KR Design: Royal Copenhagen
Material: Benporslin x

Att duka julbordet med julservisen från Royal Copenhagen är en kär 
tradition i  många hem. De festliga grankransarna kring tallrikar, 
skålar och koppar är dekorerade med sidenbandsrosetter och 
juldekorationer - en inbjudande och elegant servis som utgör den 
perfekta bakgrunden ti l l  en glad julmåltid. När bordet står dukat och 
ljusen är tända har julen kommit.

Setting a table and using the Christmas dinner service from Royal 
Copenhagen has its place among many Christmas traditions. The 
festive wreaths of spruce, bordering the plates, bowls and cups are 
adorned with silk-ribbon bows and Christmas decorations, creating a 
rich and elegant service that is the perfect background to a joyful 
Christmas meal. When the table is laid and the candles are l it, 

1017332 Blue fluted Mega termokopp 26 cl 2-pack 1 1,149.00 10,0 16,0 27,0 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

Blue Fluted Mega is both comfortingly familiar and surprisingly 
refreshing. In this unusual reinterpretation of the blue fluted pattern, 
selected details have been enlarged but are sti l l  painted by hand, 
preserving the original and unique vivid blue effect. The Blue Fluted 
Mega pattern was created by the young design student Karen 
Kjældgård-Larsen in 2000, signalled the beginning of a new adventure. 

1020515 Blue fluted Mega termokopp 29 cl 2-pack 1 1,149.00 12,0 17,0 8,0 TH Design: Karen Kjældgård-Larsen
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Mega har tryggt hög igenkänningsfaktor och känns 
förvånansvärt uppfriskande. I denna ovanliga omtolkning av det blå 
räfflade mönstret har utvalda detaljer accentuerats, men de är 
fortfarande handmålade, för att bevara den ursprungliga och unikt 
levande blå effekten. Mönstret Blue Fluted Mega skapades av den unga 
designstudenten Karen Kjældgård-Larsen 2000. Detta markerade 

Blue Fluted Mega is both comfortingly familiar and surprisingly 
refreshing. In this unusual reinterpretation of the blue fluted pattern, 
selected details have been enlarged but are sti l l  painted by hand, 
preserving the original and unique vivid blue effect. The Blue Fluted 
Mega pattern was created by the young design student Karen 
Kjældgård-Larsen in 2000, signalled the beginning of a new adventure. 

1024770 History Mix skål 3 pack 1 1599.00 11,0 21,4 21,4 TH

1020523 Historisk mix skål 3 pack 1 1,249.00 8,0 17,5 17,5 TH

1017565 Historisk mix skål 3 pack 
110cl+180cl+30cl 1 1999.00 12,5 24,5 24,5 TH

1017166 Historisk mix termomugg 25 cl 3 pack 1 1,249.00 9,2 12,0 21,2 TH

1017062 Elements mis skål set 3 pack 1 1,499.00 14,0 27,0 27,0 TH

*Compared to purchasing the bowls seperately. Using a clean, unique 
expression combined with innovative shapes, designer Louise 
Campbell has created a dramatic yet subtle dinner service. The 
combination of pieces White Elements and Blue Elements results in a 
playful and personal style.

1017063 White Elements skål 18 cm 2-pack 1 399.00 9,0 19,0 19,0 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

Using a clean, unique expression combined with innovative shapes, 
designer Louise Campbell has created a dramatic yet subtle dinner 
service. On its own, this pure white service embodies elegant 
simplicity. Combined with pieces from the Multicoloured and Blue 
Elements series, the result can be playful and personal.

1017379 White Fluted termomugg 26 cl 4-pack 1 999.00 9,2 22,5 22,5 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

White Fluted tells the story of royal porcelain and craftsmanship in a 
minimalist and contemporary style. The result? A modern classic. Its 
pure whiteness and simple design make it ideal for mixing with other 
fluted dinnerware designs. For those who enjoy l ife without 
compromising on quality, White Fluted offers an ideal everyday 
service for the modern home. Pure elegant simplicity. The basic design 

1016917 White Fluted termomugg 33 cl 4 pack 1 999.00 11,5 22,0 22,0 TH Design: Royal Copenhagen 
Material: Porslin x x

White Fluted berättar historien om kungligt porslin och hantverk i  en 
minimalistisk och modern stil . Resultatet? En modern klassiker. Dess 
rena vithet och enkla design gör mönstret idealiskt att blanda med 
andra räfflade servismönster. White Fluted erbjuder en perfekt 
vardagsservis för det moderna hemmet - för dem som vil l  njuta av 
l ivet utan att kompromissa med kvaliteten. Ren, elegant enkelhet. 

White Fluted tells the story of royal porcelain and craftsmanship in a 
minimalist and contemporary style. The result? A modern classic. Its 
pure whiteness and simple design make it ideal for mixing with other 
fluted dinnerware designs. For those who enjoy l ife without 
compromising on quality, White Fluted offers an ideal everyday 
service for the modern home. Pure elegant simplicity. The basic design 

1017065 White Elements termomugg 35 cl 4-pack 1 1099.00 11,5 22,5 22,5 TH Designer: Louise Campbell 
Material: Porslin x x

Med ett rent, unikt uttryckssätt, i  kombination med innovativa former, 
har formgivaren Louise Campbell skapat en dramatisk men ändå 
subtil  middagsservis. Denna rena, vita servis förkroppsligar i  sig själv 
elegant enkelhet. I kombination med delar från mönsterserierna 
Multicoloured Elements och Blue Elements, kan resultatet göras 
lekfullt och personligt.

Using a clean, unique expression combined with innovative shapes, 
designer Louise Campbell has created a dramatic yet subtle dinner 
service. On its own, this pure white service embodies elegant 
simplicity. Combined with pieces from the Multicoloured and Blue 
Elements series, the result can be playful and personal.

1017274 Blue Fluted Half Lace mugg 33 cl 2-pack 1 699.00 11,8 9,2 21,0 TH Design by: Arnold Krog
Material: Porslin x x x

Blue Fluted Half Lace är pjäser som inramas av en delikat 
spetsstruktur, vilken samverkar med det handmålade motivet och det 
charmiga snäckskalet på varje lock. En mångsidig klassiker. Det tar 1 
197 penseldrag - varken fler eller färre - att måla en middagstallrik 
med Blue Fluted Half Lace. Noggrant arbete och vacker konst har alltid 
gått hand i hand.

Blue Fluted Half Lace is framed by its delicate lace trim, which acts as 
a foil  for the hand-painted motif and charming snail  shell  on each lid. 
A versatile classic. It takes 1,197 brush strokes – no more, no less – to 
paint a Blue Fluted Half Lace dinner plate. Meticulous work and 
gorgeous art always went hand in hand.
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