HAVET är ett skåp i furu. Formen utgör genomgående
ett mönster som liknar ett nattsvart, stormigt hav och
bygger på en kombination av klassiskt hantverk och
en okonventionell teknik. Mönstret är utmejslat för
hand med vinkelslip. Precis som vågor på ett hav ser
mönstret regelbundet och enhetligt ut på håll, men
varje skåp som görs blir unikt. Mönstret går aldrig att
upprepa exakt. Möbeln byggs först som ett klassiskt
skåp med räta vinklar. Därefter skulpteras mönstret –
en process som tar lika lång tid som att bygga själva
skåpet. Mönstret arbetas fram över alla sidor och beslag på skåpets utsida, vilket ger en monolit skulptural
helhetsform.

HAVET is a cabinet made out of pine. The surface treatment resembles a stormy ocean at night and is created
by combining traditional craftsmanship with an unconventional technique. The pattern is chiselled by hand
using an angle grinder. Just like the waves on a windy
sea, each cabinet created will be unique. At first, the
furniture is built as a classic cabinet with right angles
and with fittings, details and interiors in place. The
carpenters then chisel out the distinctive pattern
– a process requiring as much time as building the
cabinet itself. The pattern is carved on all sides and
across all external joints and fittings, creating a monolithic and sculptural gestalt.

MATRIAL: Svartbetsad och lackad furu. Beslag i
förnicklat stål.
MÅTT (h-b-d): 1789 x 860 x 380 mm
DESIGN: Karl-Johan Hjerling & Karin Wallenbeck
PRIS: 75 000 SEK
VID FÖRFRÅGAN KONTAKTA:
inquiry@snickeriet.com

MATERIAL: Stained and lacquered pine. Steel fittings.
MEASURES (h-w-d): 1789 x 860 x 380 mm
DESIGN: Karl-Johan Hjerling & Karin Wallenbeck
PRICE: 75 000 SEK
For inquiries please contact:
inquiry@snickeriet.com

SNICKERIET är ett finsnickeri i Stockholm
med tvådelad verksamhet. Utöver produktion
av möbler under eget varumärke, utförs även
kommissionsbaserade uppdrag.

SNICKERIET is a carpentry in Stockholm
combining the in-house production of its
own line of furniture with commissionbased carpentry.
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