
Stilheden er intens, farver-
ne fantastiske og oplevelsen 
er unik, hvis man besøger 
Samsøs absolutte centrum 
for yogatøj designet på ste-
det.

Det er textildesigneren 
Charlotte Schultz der for et 
par år siden skiftede den 
hektiske tilværelse i Århus 
ud med et nedlagt landbrug 
i udkanten af Pillemark. Her 
har designeren sit værksted 
og sin forretning og som en 
af landets eneste designere 
af netop yogatøj, er der no-
get befriende over at man 
får sig en sludder med kvin-
den bag tøj til yogaudøvere.

Her sættes der pris på 
æstetik, kvalitet og naturlig 
skønhed og hjemme på går-
den er det kun fantasien, 
der sætter grænser for nye 
modeller som finder plads 
på knagerækkerne.

Tøjet designes i Pillemark, 
men produceres af dygtige 
syersker i Porto i Portugal 
og stofferne til yoga tøjet 
kommer fra textilfabrikker-
ne i Herning området.

Det er en god ide at kom-
me herud og prøve tøjet på 
egen krop og så kan man 
selvfølgelig også gå ind på 
min netbutik, hvis man sø-
ger noget helt specielt for-
tæller Charlotte Schultz, der 
ikke et sekund har fortrudt 
at hun har flyttet sin systue 
og forretning til Samsø.

Samsø og yoga
Samsø er i øvrigt beriget 
med yoga lærere i topklasse 
og kunderne der kommer til 
Charlottes Schultz, kommer 
derfor både fra øen, ligesom 
mange benytter ferien til at 
se på yoga beklædninger.
I øvrigt kommer der også 
yoga undervisere fra både 

Tyskland, og Sverige for at 
se på tøj og i den tyske del 
af Friesland, er tøjet fra C.S. 
populært og sælges i stor 
stil – som friserne siger, så 
kan de se hvad de køber 
og undgår den lange tur til 
Hamborg, hvor forretnin-
gerne ligger.

Charlotte Schultz dyrker selv 
yoga og ved hvad hun snak-
ker om når kunderne skal 
se på tøj. Nu kan man med 
fordel se på de andre varer 
som sælges i forretningen 

og som for eksempel kan 
man finde unikke kjoler og 
kimonoer i silke fra Ålborg 
designeren Sissel Edelbo.
Eller man kan finde velklin-
gende franske vindklokker 
og syngeskole samt musik 
designet af Jane Winther, 
som netop nu er et varmt 
navn i yoga verdenen.

Et mekka for yoga beklædninger

Design CS – Charlotte Schultz 
ved sine kollektioner.

Charlotte Schultz i sit værk-
sted i Pillemark


