4

Sør-Trøndelag

mote

Fredag 17. april 2009

Jon Fredrik Skauge ser til at klærne sitter som de skal.

Bjørg og Bodil føler seg glade i ullplaggene til Hot nok.

Frekk og freidig i lyseblå tunika.

Klær til å

bli glade av
Bjørg Wormdal og Bodil Botten er
hellig overbevist om at klærne til
Hot nok gjør noe med dem.
De skifter antrekk og poserer for
STs fotograf som de ikke har
gjort annet hele sitt liv.
Tekst og foto: Audhild Øye 916 94 175
audhild.oye@avisa-st.no

I

kke var de tungbedte da innehaver
av butikken Reinhekla på Fannrem, Jon Fredrik Skauge, ringte og
spurte om de to nabokjerringene ville
posere i klærne fra Hot nok for avisa.
Det ga de to damene anledning til å
iføre seg yndlingsplaggene sine nok
en gang. For det er grenser for hvor
mange av antrekkene de kan kjøpe,
selv om lysten så avgjort er der.

Fantastiske
– Disse klærne er helt fantastiske. De
føyer seg til kroppen og strammer
ingen steder, sier Bjørg Wormdal og
stråler i den gulgrønne kjolen hun har
latt seg friste til å kjøpe.
– Du aner ikke hvor mange komplimenter jeg har fått for denne. Jeg føler
meg så vel i den, slår hun fast.

Bli sett-garanti
Bodil Botten stiller i samme klasse.
Hun har kjøpt ei hvit kåpe som hun
nærmest er blitt boende i. Og kompli-
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Elegant i cerise kjole og kort, grå jakke.

og lange jakker, frekke anorakker og
kåper. Alke klærne har fått hvert sitt
navn. Rita er kjole med arm, Ruth
er kjole uten arm, Lene er bolero,
Svalbard er tunika, Elise er kåpe, Torill
er hettejakke eller anorakk og Rune er
herrejakk.
Fargene er sterke, friske og småfrekke
og fargekombinasjonene likeså. Dette
er klær til å bli sett i og til å bli glad av.

Kontaktskapende
mentene har ikke latt vente på seg.
Så har det seg også slik at klærne
leveres med en såkalt «bli sett-garanti».
Hvis kunden ikke har fått et eneste
kompliment innen rimelig tid, er det
mulig å heve kjøpet. Det har ikke blitt
aktuelt for verken Bjørg eller Bodil.

Ull og bambus
Gårdsbutikken Reinhekla på gården til
Jon Fredrik Skauge på Fannrem er en
av få butikker som forhandler klærne
til Hot nok og den norske designeren
Thea Glimsdal. Klærne lages i ull og
bambus og har en suveren passform.
Ikke klør ulla heller samtidig som den
har ullas selvrensende egenskap.
– Klærne har en passform som føyer
seg, samtidig som de er elegante,
sier Bodil og poserer i en elegant
kjole i cerise.

Småfrekke
Modellene varierer fra elegante kjoler
med og uten erme. Tunikaer, korte

– Det er ingen sak å gå på catwalken i
slike klær. Jeg følte meg så fri og glad,
sier Bjørg som sammen med blant
andre Bodil viste klærne på ei visning i
desember i fjor.
– Og så er det så artig at folk får lyst
til å ta på klærne vi har på. De er rett
og slett kontaktskapende, sier Bodil
som blir enda mer høyreist og flott i
plaggene fra Hot nok.

Enhver arena
Jon Fredrik Skauge synes det er stas at
nabodamene har slik sans for klærne
han har satset på i gårdsbutikken.
– Klærne spesialtilpasses for de som
ikke bruker standardstørrelser, forteller
han og røper at han i første del av mai
kommer til å ha ny visning med vårens
kolleksjon.
Og skulle blir det for fullt i stuene på
gården, ser han ikke annen mulighet
enn å ta i bruk tunet. Heldigvis så er
dette klær som tåler enhver arena; så
vel røffe omgivelser som fine stuer.

Ikke tvil om at klærne til Hot nok er kontaktskapende.
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