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Monet kuulivat muotisuunnittelija Hanna Sarénista viimeistään kymmenen vuotta sitten, kun hänen 
suunnittelemansa puukengät nähtiin Sinkkuelämää -sarjassa. Viime vuosien aikana Hanna Sarénista on 
tullut muotimaailmassa tunnistettu laadukas brändi, jonka materiaalit  ja työn jälki ovat äärimmäisen 
korkeatasoisia. Silti viimeistään kimaltelevien kissapinnien kohdalla käy selväksi, että Sarénille muoti on 
kaikkea muuta kuin ryppyotsaisen vakava asia.

Muodin maailma on kansainvälinen, eikä Hanna Sarénkaan tunnustaudu erityisen suomalaiseksi. Silti 
hänen tuotteissaan tiivistyvät suomalaisen suunnittelun parhaat piirteet: omaperäisyys ja kekseliäs 
materiaalinkäyttö. Sarén innostuu laadukkaista materiaaleista, kuten valoa heijastavaksi käsitellystä nahasta 
tai aavistuksen hohtavasta koivusta.  Kansainvälisestä tasosta huolimatta tuotteiden valmistusprosessi 
on edelleen ihastuttavan käsityömäinen. Prototyyppien lisäksi monet lopullisista tuotteista valmistuvat 
suunnittelijan omissa käsissä Korkeavuorenkadun ateljeessa. 

Alvar Aalto -museon kauppoihin Hanna Sarénin laajasta valikoimasta on poimittu ihania kevään uutuuksia ja 
malliston laadukkaita klassikoita.  Tuotteita on saatavilla Alvar Aalto -museon museokaupasta Jyväskylästä ja 
Riihitien talon museokaupasta Helsingistä.
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Hanna Sarén -tuotteet ja tarinat niiden takana
KISSAPINNIT
Suloinen kissapinni syntyi puhelinkotelomme kissateemasta. Se oli niin viehkeä, että halusin sen myös 
esiintyvän hiuskoruna. Se antaa valoa ja hieman huumoria kasvoille.
Chrystal (valkoinen) ja Pearl (musta)

TÄHTIPINNIT
Kaikki haluamme olla jossain asiassa tähtiä. Ole tähti! Ja kerro se pinnillä.

NAHKAKOTELO KÄYNTIKORTEILLE
Käyntikortitkin tarvitsevat kauniin kehyksen, kun ojennat käyntikorttisi uudelle tuttavuudelle. 
Laminaattipinnalla viimeistelty nahkainen käyntikorttikotelo on hienostunut tuote juuri siihen hetkeen.

KISSAKAULAKORU
Eläinaiheiset kaulakorut syntyivät eläinrakkaudesta. Kissat ovat pehmeitä, suloisia ja mystisiä. Suloisella 
valkoisella Lululla on myös kaveri Bijou mustana.

KOIRAKAULAKORU
Kuulin, että pitää saada eläinkaulakoru myös koiraystäville. Se sai sympaattisen olemuksen hahmottamalla 
eri koirarotuja keskenään. Ja sehän on lempeä sekarotuinen koira, jolle kukin voi antaa haluamansa nimen.

NAHKALAUKKU ”POWER BAG”
Halusin tehdä tyylikkään ‘laptop’ -laukun, joka kertoo asiallisesti mutta tehokkaan tyylikkäästi että laukussa 
kannetaan tärkeätä tietoa.

NAHKAKORIKASSI ”SMALL FOR SUNDAYS”
Halusin tehdä sarjan, jossa ei ole käytetty laisinkaan ompelukonetta vaan kappaleet yhdistettään toisiinsa 
punomalla ne käsin kiinni pyöreällä nauhalla. Siitä syntyi klassikkosarja, jossa on kolme kokoa ja näistä pienin 
on juuri sopiva sunnuntaipäivälle.

NAHKALAUKKU ”BIG FOR BIG DEALS”
”Big for Big Deals syntyi tarpeeseen mahduttaa useita kasseja yhden kassin sisään, sillä naiset tapaavat 
pitää mukanaan useita eri kokosia kasseja eri tarkoitukseen, kuten minä ainakin. Käsilaukku, pikkulaukku, 
jumppakassi ja tietokonekassi ovat joka päivä mukanani arkipäivisin.

PUUKENGÄT RIIHITIEN VIERAILIJOILLE
Riihitien talon kotoisessa ympäristössä vierailijoiden on mukavampi asettua taloksi suomalaisesta koivusta 
tehdyillä puukengillä, jotka ovat ihanan ja  miellyttävän lämpimän tuntuiset. Ne muistuttavat Alvar Aallon 
viehtymyksestä puumateriaaliin hänen töissään.
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