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It is all  
about jewellery



BETTA
Koska ideat syntyvät nopeasti, ne pitää saada 
pian paperille. Siksi parhaimmat ideani löytyvät 
usein kirjekuoriin piirreltyinä luonnoksina. Jos idea 
kummittelee tarpeeksi pitkään mielessäni, ryhdyn 
työstämään sitä eteenpäin. Kirjekuoreen piirretystä 
luonnoksesta sai alkunsa myös Betta-kala. Siitä se 
hioutui fantasiamaiseksi meren kaunottareksi.  
Voimakoruksi.



Kultakalan viehkeydellä,

pusukalan herkkyydellä, 

taistelukalan tahdolla.

Pidetään yhtä.



Varis-korun syntytarina juontaa juurensa 
Lahdessa järjestettyyn Eligiuksen 
perilliset – Kultasepänalan koulutuksen 
80-vuotisjuhlaseminaariin ja -näyttelyyn, joka oli 
Lahden ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus 
Salpauksen, Suomen Kultaseppien Liiton sekä 
läänintaiteilija Heli Kauhasen yhteistyössä 
järjestämä.

Muotoiluinstituutin korumuotoilun opiskelijat olivat 
kutsuneet näyttelyyn pareikseen koulun alumneja, 
joista Carina oli yksi. Ennestään tutut Carina ja 
3. vuosikurssin opiskelija Roosa Karhula halusivat 
tehdä jotakin yhteistä.

He ideoivat unisiepparin. Ojibwa-taruston 
mukaan hämähäkki-isoäiti (maailmanluoja) 
kutoi unisiepparin karkottamaan ihmiskunnan 
pahat unet. Carinan ja Roosan ajatuksena oli, 
ettei unisieppari ehkäisisi vain yöllisiä pahoja unia, 
vaan suojelisi kantajaansa myös päiväsaikaan. 
Niinpä he päättivät toteuttaa kokonaisuuden, 
josta korut voi irrottaa mukaansa päiväksi ja 
palauttaa takaisin unisieppariin yön ajaksi. Näin 
syntyi upea teos, joka toimii myös yksittäisinä 
koruina. 

Teoksen myötä unisiepparin Variksesta syntyi 
korusarja, joka muuntuu myös miehisempään 
makuun, sillä Variksesta on saatavilla muun 
muassa bola, kravattineuloja ja rintakoru.

VARIS







Hengitä metsän rauhaa,    
suuntaa katseesi aurinkoon.

Minun suojeluksessani.





Butterfly 
 Moon
Osallistuin 2007-2008 Tahitian Pearl Trophy 5th 
Edition - kilpailuun, jossa oli käytettävä Tahitin 
helmiä. Suunnittelin keltakullasta, helmistä ja 
timanteista rintakorun, jota voisi käyttää niin 
hiuksissa kuin vartalolla. Muotokieli toi mieleeni 
monia erilaisia ajatuksia – lumihiutaleita, 
talvipuutarhaa ja tähtitaivaan maailmaa.  
 
Voitin Accessory categoryn ensimmäisen sijan. 
Butterfly Moonista syntyi myöhemmin Lumoavan 
mallistossa hopeinen Stella-sarja.

https://lumoava.fi/korusarjat/stella/


Karhulla on erityinen rooli eri kansojen 
uskomuksissa. Nähdessäni Posion reissulla 
tarhassa tämän kunnioitusta herättävän 
ison eläimen, ymmärsin hyvin sen olevan 
monille pyhä eläin ja kunnioitettu hahmo.

Ennenaikaan Ohto oli metsien 
ylivoimainen hallitsija, jonka nimeä ei 
saanut suoraan mainita. Uskottiin, että 
oman nimensä kuullessaan karhu äityisi 
entistä pahemmaksi pedoksi. Niinpä sille 
on keksitty suomen kielessä mahtava 
määrä erilaisia kiertoilmauksia.

Ohto-koruun haluan sisältyvän viisautta, 
rohkeutta, sisua, peräänantatamuutta ja 
suojelua läheisiä kohtaan. 

Tutustu Ohto-korusarjaan tästä

OHTO

https://lumoava.fi/korusarjat/ohto


Niin lempeä  
Niin turvallinen 
Tuo mahtava Ohto



Fantasia on Lumoavalle suunniteltu korusarja, johon kuuluu kaksi 
erilaista riipusta ja korvakorut.

Pöllöistä löytyy hyvin kaksijakoista tulkintaa ja sen symboliikka on 
hyvin moniulotteista. Pöllön kohdalle on osunut suurta viisautta, 
pahan ennettä kuin myös voimakasta magiaa, riippuen eri kansojen 
ja kulttuurien uskomuksista ja perinteistä. Onneksi kansantaruissa 
pöllöjä kuvataan usein metsän viisaiksi.  
 
Itse haluaisin nähdä pöllössä voimaeläimen, jolla on rohkeutta 
seurata omia vaistojaan.

Tutustu Fantasia-sarjaan tästä

Fantasia

https://lumoava.fi/tuotteet/fantasia-riipus-iso




CARINA BLOMQVIST

Koristeellisuus, estetiikka, naisellisuus, fantasia, satumaisuus ja herkkyys ovat 
taiteessani tärkeitä seikkoja. Aiheet koruihini saan jokapäiväisen elämän huomioista 

ja ympäristöstä. Pääasiallinen tekniikkani on piirtäminen, mutta saadakseni kaikki 
yksityiskohdat toteutettua, käytän korun loppuunsaattamisessa 3D -mallinnusta. 
Tämä tekniikka mahdollistaa monimutkaistenkin muotojen, yksityiskohtien sekä 

piensarjojen toteuttamisen, jonka jälkeen koruni viimeistellään käsityönä.

korumuotoilija
kultaseppä

OPINNOT
1993-1997
Lahden Ammattikorkeakoulu, 
muotoiluinstituutti
Muotoilija, kultasepänala

1995 
Schwäbisch Gmund, Saksa  
Erasmus opiskelijavaihto 3kk

1991-1993 
Hollolan käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos 
Graafinen ala

TYÖKOKEMUS
1997-
Tmi Carina Blomqvist
Toiminut korumuotoilijana ja 
kultaseppänä

2000-2010
Pro CNC Oy
CNC-operaattori

2009-
Lumoava
Yksi suomalaisen korubrändin 
suunnittelijoista, freelancer

2011-2020
K.I.Kauko, Lahti
Osa-aikaisena myyjänä 
vuonna 1950 perustetussa 
kultasepänliikkeessä



YHTEISNÄYTTELYT
2018
Elgi-Eligiuksen perilliset
Kultasepänalan 80-vuotis juhla
Sibeliustalo, Lahti

2017 
Nuutajärven Lasikylän
osuuskunnan kesänäyttely

2015-2016 
Brilliant - Vuoden kultaseppien
näyttely 
Kansallismuseo

2013 
Carina Blomqvist – Vuoden 
kultaseppä 2012 näyttely 
Helsinki

2010 
Tradition-Modern! 
Finnisches Schmuckdesign,
Liepzig

2008 
ProKoru 
Täky Galleria, Lappeenranta

2007 
Jalolasi-näyttely 
Lappeenranta

2005 
Uniikki Design 
Esineistö, Helsinki

2004 
Uniikki Design 
Nuorten koru, Helsinki

PALKINNOT
2018
Loisto / Olympiakorun suunnittelu
www.lumoava.fi 
www.olympiakomitea.fi

2013 
Eden / Vuoden Kaunein Sormus 
-kilpailun voitto 
www.haat.fi

2012 
Vuoden kultaseppä 2012 
Kultaseppienliitto
www.brilliant.fi

2007-2008 
Tahitian Pearl Trophy 5th Edition 
Accessory category winner,
pendant category 3 th price

JÄSENYYDET
2015-2016 
Briljant ry:n hallituksessa
järjestämässä Brilliant! 
-koruvalokuvaääni näyttelyä

2014-2018 
Suomen Kultaseppien Liiton
hallituksen jäsen

2016
Kukanoksa Oy
Hallitustyöskentely

2018
Ornamo ry

https://lumoava.fi/korusarjat/loisto/
https://www.olympiakomitea.fi/2019/10/31/lumoava-valmistaa-suomen-olympiajoukkueen-virallisen-kisakorun/
https://www.haat.fi/artikkeli/eden-by-carina-blomqvist-on-vuoden-kaunein-sormus-2013
http://brilliant.fi/kultasepat/2010/carina-blomqvist/#a
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