
Se Peter Falktofts personlige ELLE-outfit fra Mads Nørgaard
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Mads Nørgaard stræber efter at bidrage til de 
gode sager og idéer og ''Women Deliver'' er 
ingen undtagelse. I samarbejde med to 
talentfulde kvinder, har han sammensmeltet 
sportens kraft og modens æstetik og designet 
en cool jakke i sort satin. Denne jakke har 
Mads Nørgaard desuden lavet en særlig 



version af, medfølgende shorts, som årets 
ELLE Style Awards-vært, Peter Falktoft, får 
den eksklusive fornøjelse af. 
Ud fra den overbevisning, at verden vil vinde meget ved at investere mere i 
piger og kvinder, er verdenskonferencen ''Women Deliver'', blevet stablet på 
benene, og bliver i år afholdt i København i maj-måned. 
Mads Nørgaard kunne ikke være mere enig i denne sag, og derfor bidrager han 
til Women Deliver 2016 ved, i samarbejde med to talentfulde kvinder, nemlig sin 
hustru og kønssociolog Cecilie Nørgaard og Majken Gilmartik fra Eir sokker, at 
lave en helt særlig jakke til formålet. 
Jakken med det gode budskab er en rigtig fin kombination mellem sportens kraft 
og modens æstetik. Jakken er inspireret af den såkaldte ''roben'', som er den 
jakke, boksere bærer inden en stor kamp. Den er lavet i sort satin og en lidt 
anderledes type jersey-stof, og har til formål at skulle symbolisere de kvindelige 
kræfter og styrker. 
Læs også: Cool internetpersonlighed i ny Calvin Klein-kampagne
(http://www.elle.dk/mode/nyheder/cool-internetpersonlighed-i-ny-calvin-klein-
kampagne)
På jakkens hætte og ærmer, fremgår der en række forskellige symboler, som er 
en fortolket version af de oprindelige kønssymboler, med særligt fokus på 
mangfoldighed og diversitet.
Foruden dette fine bidrag til Women Deliver 2016, har Mads Nørgaard også 
designet en limited edition-version af jakken, medfølgende et par shorts, helt 
eksklusivt til Peter Falktoft i forbindelse med ELLE Style Awards 2016. 
ELLE Style Awards-sættet, der, ligesom jakken til Women Deliver, er i sort 
satin, skiller sig særligt ud ved det fine ''Peter Falktoft for ELLE''-broderi i guld. 
Psst... Du kan købe Women Deliver-jakken eksklusivt hos Nørgaard på Strøget 
fra midten af maj, og den kommer til at koste 999 kr., mens Peter Falktofts ESA-
sæt er et, du må nøjes med at beundre til ELLE Style Awards den 17. maj. 
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