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 H ulda Anderssons färgglada hem 
ger en lika härliga känsla som 
en vitaminboost en snöig och 
gråmulen marseftermiddag. 

– Jag blir glad av starka  
färger och mår bra när jag har det omkring 
mig i mitt hem och på kläderna jag bär. Det har 
blivit mitt signum och en del av min identitet. 
Många som känner mig undrar om jag någonsin 
går klädd helt i svart, berättar Hulda.

Modeinslagen i lägenheten är många, 
Hulda använder väskor i inredningen och 
har byggt små färgkoordinerade stilleben av 
lekfulla och !na saker.  

– Jag gillar saker som är lite knäppa och 
barnsliga. Jag mixar ärvda äldre möbler med 
ny design, lite konst, resminnen och massor 
av böcker, sorterade i färgordning. 
Hur skulle du beskriva din stil?

– Jag klär mig klassiskt i grunden och är  
en typisk jeanstjej, men jag gillar att mixa  
beroende på humör. Jag bär ofta färgstarka 
korta ”Chanel-tantjackor” och Converse men 
gillar också knytblusar, vadlånga kjolar och 
det feminina modet med markerade midjor.
Väskor är din stora passion, vad är det som 
är så bra med väskor?

– Jag har alltid älskat väskor! Du kan så lätt 
förändra en out!t med en väska, dessutom är 
det ett lätt sätt att få in en stark accentfärg i 
en look. Jag gillar att väskan både fyller en 
funktion och är en snygg accessoar. 
Hur många väskor har du? 

– Många! Vintageväskor, knäppa väskor, 
festväskor och en liten samling exklusiva  
designerväskor. Många kompisar kommer 
och lånar väskor när de ska på fest eller behöver 
till något speciellt tillfälle. 

Du har en stor walk in-closet, 
har det alltid varit en dröm? 

– Vilken tjej drömmer inte 
om det? När jag kom hem 
efter en tjänsteresa hade min 
sambo på 24 timmar målat  
om klädkammaren rosa,  
tapetserat, maxat den med  
lådor och hyllor och pyntat med 
mina väskor och skor. Vilken 
lycka och vilken surprise!
Vilket är ditt tidigaste mode-
minne?

– Jag vet att det !nns ett 
collage med urklippta tidnings-
bilder som jag gjorde på dagis 
med knallröda läppstift, skyhöga klackar, 
”Dallas”-glamourösa donnor och modebilder. 
Vi skulle klippa ut det !naste vi visste och 
de andra klippte ut hundvalpar och hästar. Jag 
experimenterade en hel del med kläder i  

Kolla in i Huldas drömgarderob!

CHICs modechef Hulda Andersson är expert på färgchockar och 
snygga kulörkrockar. Nu kikar vi in i hennes underbara bli glad-garderob.
Av Emilie Cederquist Foto Magnus Ragnvid Chammon

  ”Min sambo  
ÖVERRASKADE 
       mig med en 
WALK IN!CLOSET”

”Vilken tjej drömmer inte 
om en walk in-closet?”

”Jag gillar skor 
med höga 
klossklackar. 
De här kommer 
från Prada 
och väntar på 
vårvädret, men 
tills dess får 
de stå i min 
bokhylla.”

”Jag gillar att bära 
olika glasögon till 
olika kläder, gärna så 
att färgerna krockar. 
Jag har aldrig velat ha 
linser, glasögon känns 
naturligt och de är 
min absolut viktigaste 
accessoar.”

MODE SHOPPING

”Väskor som jag inte 
använder men ändå 
gillar använder jag som 
inredningsdetaljer.”

”En del stirrar när en 
neongrön kappa kommer 
gående men det bryr 
jag mig inte om, jag trivs 
bäst i starka färger.”

›
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MODE SHOPPING

tonåren och inspirerades av MTV. Jag var 
redan som trettonåring en "itig vintage-
shoppare och satt som ett ljus när Ingrid 
Schrewelius rapporterade från de stora 
modehusens modevisningar på TV.
Vad betyder mode för dig?

– Mycket! Jag älskar att läsa mode- 
tidningar och sluka bilder från alla interna-
tionella visningar. Men i mitt jobb spelar 
glädjen i tidningsskapandet och tidnings-
processen en lika stor roll. Det är ju så 
fantastiskt roligt att göra tidning och att  
ha daglig kontakt med läsare som älskar  
shopping och mode lika mycket som jag.  
Hur "nns mode med i ditt liv på fritiden?

– I form av shopping och tidnings- och 
bokläsande på ämnet. Men jag gillar  
också kontraster, att ena dagen ha en 
spännande dag fullspäckad med möten, 
tidningsplanering och modeevent för att 
sedan på helgen dra ut till skärgården och 

landstället med susande tallar, hav och 
klippor. Jag har lärt mig att jag behöver  
de kontrasterna för att må som bäst.
Beskriv den perfekta shoppingrundan.

– Jag är nog lite tråkig men jag shoppar 
ALLTID ensam. Det viktigaste är att det 
sker utan stress och allra helst på någon 
semesterresa, gärna i New York som är 
den ultimata shoppingstaden, alla kategorier.  
Du är ett riktigt pro#s på att shoppa  
vintage, hur hittar du godbitarna?

– Jag scannar snabbt av färger och 
material och har lärt mig vad jag gillar. 
Det är viktigt att inte förvänta sig något 
utan bara spåna förutsättningslöst och gå 

runt ganska regelbundet för 
att ha koll på när godbitarna 
kommer in. Förr kunde jag 
gå "era gånger i veckan och var stammis i 
vissa butiker men nu blir det mer sällan.
Vilka är dina favoritmärken?

– På modeveckan i Milano blir jag  
ofta inspirerad av designer som Fendi,  
Moschino och Moschino Cheap & Chic 
som har en speciell plats i hjärtat med den 
lekfullhet som syns i kollektionerna. När 
det gäller väskor är jag svag för Vivienne 
Westwoods rutor och starka färger. På  
hemmaplan stirrar jag mig inte blind på 
märket och är inte trogen någon designer. 
Det handlar helt om vad jag gillar och vad 
som får hjärtat att "imra till oavsett om det 
är H&M, vintage eller Marc by Marc Jacobs. 
Var hämtar du inspiration?

– Från olika håll. Allt från en fantastisk 
tant med hatt på tunnelbanan, som jag 
måste ge en komplimang – jag "yger på 
alla som jag tycker klär sig härligt – till ett 
modereportage, ett skyltfönster, en !lm, 
en TV-serie eller en artist. 

Har du någon stilförebild?
– Jag har ingen förebild som jag försöker 

efterapa, men jag kan inspireras av och 
gilla kläder och stylingkombinationer hos 
exempelvis Olivia Palermo, Diane Kruger 
och Alexa Chung. Sedan gillar jag själv-
klart de klassiska stjärnorna, som Grace 
Kelly, Ginger Rogers, och nu 70-talets  
stilikoner, som Bianca Jagger, Lauren  
Hutton och Ali MacGraw. 
Följer du trender?

– Jag är medveten om trenderna men 
jag följer dem sällan fullt ut och skulle 
ALDRIG sätta på mig något bara för att 
det är trendigt om jag inte själv gillade det. 
Jag plockar ut det som jag verkligen tycker 
passar mig och som jag gillar. Kanske 
följer jag en färgkombination istället för 
en silhuett, eller en trenddetalj istället för 
en hel look. Jag gör det på det sätt som jag 
känner mig bekväm med. ■

Köpbarometer
Bästa köp?
– En knallorange kappa som 
jag köpte second hand i Milano. 
Den är från det brittiska märket 
Raven men hade kemtvättlapp 
från Sverige i. Hur konstigt är 
inte det? Ibland är det synd att 
inte plagg kan tala om vad de 
har varit med om.

Sämsta köp?
– Ett par avantgarderutiga 
Prada-skor med kilklack  
som nog Gwen Stefani  
skulle passa bättre i. De  
ligger fortfarande oanvända  
i dust-bags i sin kartong. 

Vilken väska drömmer du om 
att köpa?
– Fendis Peek a Boo,  
gärna i någon härlig unik färg- 
kombination, eller kanske en 
grön Céline-väska. 

”Klänningar, kappor 
och knytblusar gillar 
jag att köpa vintage. 
Här är bland annat 
en ljuslila favorit som 
jag bar på Elle-galan 
förra året.”

”Hängaren Hang It All är en designklassiker från Ray och Charles Eames. Korsstygns-väskan med elefanten är köpt på Eye Candy i New York.”

”Den rutiga Vivienne West-
wood-väskan är en klar favorit. 
Den har många olika färger 
som passar till mycket.”

”Speldosan har jag fått av min 
sambo. Halsbandet är en favorit 
som funkar till allt. Det är både 
ett halsband och ett örhänge, från 
svenska designern Cornelia Webb.”

      ”Jag är nog lite tråkig, men
    jag shoppar ALLTID ensam”


