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Marc’Harit fremviste facetterede perler, for som Kira Kampmann udtalte: - Når man arbejder med perler hver dag, får man
lyst til at lege med perler for på den måde at forny dem. Det kan
for eksempel være lange halskæder i farveforløb; samme glans,
farve og størrelse – eller facetterede perler

Stenform gik efter de enkle,
stilrene kombinationer – basisfarver, som kan blandes
og bruges til det hele. Lange
facetterede stenkæder og primært et mørkt look af sølv,
her hæmatit, onyks, rosa
kvarts og labradorit

Scrouples har lagt et par travle udviklingssæsoner bag sig, men
ser frem til endnu mere travlhed: Læderarmbåndet Wish med 100
charmmotiver af sølv og forgyldt sølv blev præsenteret som en totalløsning med salgsboks, æsker, poser, brochurer, montrer og salgsmateriale, og hertil kom en serie af sorte varmebehandlede diamanter,
sølvforgyldte sæt med udskæring, og en ny diamantbytteserie af 9
karat guld ved navn Primo Amore, Scrouples annoncekampagnemodel Ibi Støving bliver til efteråret vært for TV3-programmet Bruden,
hvor hun kommer til at bære Scrouples smykker

taanilinn; sæt af
forgyldt sølv med udskårent metalarbejde
og store ringe

Fra Toftegaards Nocture-kollektion – et spindelvæv af musikalsk guld. Traudel Toftegaard har indrammet luften på
en feminin spillende måde, så guldet stadig er i spil, men
uden at smykkerne bliver for dyre

Georg Jensen kunne på Copenhagen
Jewellery Fair 2010 byde på adskillige
nyheder og opdaterede jubilæumsklassikere. Concave uret blev fremvist i mindre versioner med diamanter; Vivanna
Oval Bangle Watch, designet i 1979, er
for første gang nogensinde sat i produktion, og endelig er der Continuity (billedet), inspireret af Vivianna Torun
Bülow-Hübe

Christine Hvelplund, Christine Hvelplund Diamonds
& Jewellery, kunne fortælle,
at cognac og sorte diamanter
vinder terræn. Små kreoler
har vist sig at være en specielt god kategori – udført i
fire forskellige farver, hvert
par med 0,21 carat brillanter

Stacks armringe af oxideret sølv med rådiamanter
og diamanter fattet i 18
karat guld fra Anette Wille

Marie von Lotzbeck arbejder
ganske givet mest i guld, men
hendes sølv viser en speciel
styrke; her Square seriens
ringe, der blander det bearbejdede med det blanke

Per Borup Design har konsolideret eksisterende kollektioner: Kamille serien har fået
to nye armbånd med og uden
brillanter – Sticks & Pearls
har fået Amaryllis og Kampala vedhæng. Størrelserne
klæder de feminine former

