
SERVISEN ”PATCHY” AV KAJSA CRAMER

Enkel och tidlös design där du kan se och känna händerna 
som skapat produkterna. Organiska former, svala nordiska 
färger och ett spel mellan matta och glansig ytor. Tanken är 
att kunna mixa servisdelarna till din egen personliga favorit. 
Färger och mönster, som är handmålade passar alla fint 
ihop. Möjligheterna är många.

-Jag ville skapa en servis som jag själv saknade.   
En klassisk design som överraskar med sina organiska 
former. Min tanke är att maten i sig själv skall synas och ta 
för sig. Det behövs en vacker fond. Funktion och estetik i 
samklang. Det är den bästa balansen.

Delarna kan användas efter eget huvud, kanske gör du en 
Pannacotta i espressomuggen eller koppen till morgonfilen?

Porslinet är av högsta kvalitet och bränns i 1300gr. 
Detta gör att leran blir kompakt och mycket stark. De färdiga 
föremålen tål både diskmaskin och microvågsugn.

En klassisk servis som kommer att hålla i många år, både i 
kvalitet och design. - För en vackrare vardag!



”GLOW AND BLOOM” 
DESIGN KAJSA CRAMER

Drejade föremål där det syns att det är händer som skapat 
och rört leran. Handgjorda produkter av högsta kvalitet.

”- Jag vill att min passion för porslin skall synas i denna 
samling. Den eleganta och lätt transparenta leran är delikat i 
alla dess former.”

Den torra oglaserade utsidan påminner om torkad lera 
och den glaserade glansiga insidan reflekterar ljuset. En fin 
kontrast mellan rått och elegant, blank och matt. Den rivna 
kanten har blivit en del av Kajsas signum.

Tanken bakom designen är att du skall kunna använda 
produkterna efter eget huvud. Vas, kruka eller ljuslykta 
- möjligheterna är många.
Glow och Bloom har blivit klassiker och passar fint i många 
typer av miljöer.

Den delikata leran och det poetiska uttrycket blandas med 
det praktiska, vilket gör din vardag vackrare.



”UNIQUE PIECES” AV KAJSA CRAMER

I begränsad upplaga tillverkar Kajsa unika produkter i sin 
keramikverkstad där alla föremål är signerade. Här jobbar 
hon i både porslin och stengods. Kajsa använder sig av olika 
tekniker såsom att dreja, ringla, kavla och gjuta. 

-Med mina unika föremål går jag väldigt mycket på känsla. 
Det är roligt att skapa utifrån vad jag känner för just i den 
stunden. Här kan jag också prova på olika typer av leror och 
glasyrer, experimentera och leka. Tidskrävande eftersom alla 
leror och glasyrer är olika och det tar tid innan man får det 
resultat man har en vision om.

Ett unikt föremål kommer direkt från Kajsas verkstad och kan 
vara det ända exemplaret. Handgjort och ärligt.



DESIGNER KAJSA CRAMER

Kajsa inspireras av den skandinaviska naturen, som är fylld av oändliga färger 
och former. Perfekt Imperfekt är återkommande ord när hon talar om sin 
handgjorda keramik.

Kajsa Cramers vackra produkter är gjorda i den finaste porslinslera och är 
designade för att bli just dina favoritobjekt. ”Jag talar mig varm för fler vackra 
föremål i vardagslivet. Bruksföremålen i hemmet är ju dem vi ser mest - varje 
dag!”
 
Kajsa har en bakgrund som inredare och stylist men driver nu sitt eget varumärke 
Kajsa Cramer Home. Kvalitet och hållbarhet är viktiga ledord som är med i varje 
produktion.

”Jag önskar att mina kunder kan se och känna att det är handgjorda produkter 
och därmed uppskatta det arbete som ligger bakom.”


