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Ewie of Scandinavia lanserar bröllopskollektion för 2010 
 
Idag lanserar Ewie of Scandinavia den nya kollektionen med brudklänningar för 2010 på 
www.ewie.se. Designen är stilren med exklusiva detaljer och de främsta materialen är duchesse 
satin och chiffong. 
- Inspirationen till den nya kollektionen har jag hämtat från det svenska landskapet. Naturen har 
en så vacker enkelhet här som är svår att motstå, berättar Carina Thaung, VD och designer för 
Ewie of Skandinavien.  
 
En av nyheterna i kollektionen är att varje klänning har ett litet blått band fastsytt nära hjärtat. 
På bandet står ett ömhetsord, tex ”kärlek” eller ”lust och längtan”. Bruden får själv välja vilket 
ord som ska stå i hennes klänning. 
- Det är viktigt för mig att varje klänning är personlig och det blå bandet är placerat på insidan av 
klänningen så att bara bruden vet om det, förklarar Carina. Jag vill att varje brud ska känna att 
brudklänningen från Ewie of Scandinavia är skapad just för henne. Traditionen att ha något blått 
på sig vid bröllopet är gammal och symboliserar hoppet. 
 
Brudklänningarna från Ewie of Scandinavia kan även göras personliga på flera sätt genom 
löstagbara axelband och löstagbara släp, vilket gör att bruden kan bära släp i kyrkan och ta bort 
det när det är dags för dans. Alla brudklänningar kan får i både standardstorlekarna 32-64 och 
måttanpassat. 
 
För ytterligare information eller bilder, vänligen kontakta: 
Carina Thaung, VD och designer  
Ewie of Scandinavia 
Telefon: 0763-697070 
Mail: carina@ewie.se 
 
Om Ewie of Scandinavia 
Ewie of Scandinavia grundades 2008 med huvudkontoret i natursköna Blekinge. Varje klänning 
är skapad med kärlek, ända från designen, sömnaden och i servicen hos våra återförsäljare. Kort 
sagt – Ewie of Scandinavias brudklänningar är skapade för kärlek.  
Ewie of Scandianvia har idag 8 återförsäljare runt om i Sverige. För mer information se 
www.ewie.se. 
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Det lilla blå bandet 


