
Lorena Sanabria Jewelry 
Att bäras av och att ge som gåva till starka vackra kvinnor 

Unika handgjorda smycken 

Jag designar smycken så att bäraren ska känna sig vacker och 

självsäker. De smycken jag skapar ska vara unika, av högsta 

kvalitet och värda sällskap från morgon till kväll. En amulett för 

lycka och framgång. Jag har stort intresse för kultur, arkitektur 

och natur, där finner jag mestadels av inspirationen.  

I egen verkstad i Stockholm, jag gör allt för hand och tar 

hänsyn till miljön i design-och i tillverkningsprocessen. 

Huvudmaterialen är sterlingsilver, sötvattenspärlor och 

ädelstenar. Ibland kombinerar jag ädelmaterial med 

exotiska frön med spännande form och yta, som till 

exempel Cascade kollektionen, som finner inspiration i 

vattenfallet ”Angels falls” i Venezuela, där jag kommer 

ursprungligen ifrån.  

Cascade halsbandet anpassar sig till bärarens behov och 

stämning, därför har låset är speciellt designat så att man 

kan bära halsbandet kort i fyra trådar, eller lång med ett 

eller två trådar runt halsen. 

Sedan tonåren har jag skapad smycken samt arbetat 

med olika hantverk och uttrycksformer i material som 

träd, textil och målning.  

Åren 2011 – 2012 studerade jag silversmide och smyckesdesign i Stockholm. En 

spännande tid då min kreativitet uppmuntrades och min teknik skärptes till den nivån där 

jag befinner mig idag och som kontinuerligt utvecklas vidare. 

Sedan 2013, jag designar och tillverkar smycken i egen firma, Lorena Sanabria Jewelrys 

försäljning sker via återförsäljare, i Helsingborg (Karla Konsthantverk, 2013-2018) och 

Stockholm (125 kvadrat, 2017-nuvarande), samt i egen webbutik och direkt försäljning.  

Kontakt 

lorenasanabriajewelry@gmail.com 

TEL: +46 728 586 595 

 

Butiker  

125kvadrat 

www.lorenasanabriajewelry.tictail.com

Utbildning 
2011-2012 Silversmide och Smyckesdesign, Folkuniversitetet, Stockholm 

2011 Smyckeslinjen, Folkuniversitetet, Stockholm 

  

Bakgrund i företagsekonomi med inriktning marknadsanalys och affärsutveckling.  

Master of Business Administration (2000) och Magisterexamen i Marknadsföring (2005), IESA 

Business School, Caracas. Magisterexamen i Tourism (1997), Universidad de Oriente, Margarita. 

 

Följ @lorenasanabriajewelry på Instagram, Facebook och Pinterest och Wordpress 
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