Loodgietersflora
Koperen leidingen worden vaak weggewerkt achter een kast of krijgen een
likje verf. Terwijl ze eigenlijk best mooi
zijn en een stoere uitstraling hebben.
Robbert van Strien maakte een koperen
blaadje dat je aan de leiding bevestigt.
Mooi! € 29/st. edwinpelser.nl

Stuur eens een kaartje!

Beeld: Marijn van der Sluis

Wat? De kaarten van Seventy Tree zijn
een print van een originele met de hand
gemaakte pentekening.
Seventy Tree? Een website die je zeker
even moet bekijken! Vol met prachtige
posters en kaarten met grafische prints.
Gemaakt door illustrator Kerry Layton die
met haar gezin in Londen woont.
theseventytree.blogspot.com
Kopen? Dat kan bij een andere
verslavend leuke (web)winkel. gutenappetit.nl heeft een voorliefde voor
handgemaakte en originele producten
en verkoopt ook werk van jonge
ontwerpers.

Vroeger was alles beter
Zoek niet langer, wij hebben het perfecte accessoire voor op een bank of
fauteuil gevonden! Inspiratie haalde Catherine Hammerton onder meer uit de
grafische vormen in de jaren ’40 en de bloemstukken uit de jaren ’70. Kussen
Flight en Bottle Garden zijn te koop in drie verschillende maten en met een
blauwe of lila achterkant. Vanaf € 51,31 (£40) voor een kussen van 30x40 cm.
catherinehammerton.com

Voor de oma’s

Dit servies van Pied de Poule (pieddepoule.com) is
een hommage aan de kookunst van de Franse
grootmoeders van weleer. Wij prikken graag een
vorkje mee! Dessertbordje € 23, groot bord
€ 24,50. Te koop via absolumentdesign.com.

Beeld: Top Eye

Voor een wow-effect
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Wij houden van mooie woorden en van lamp Ivy van
Jildou Lindhout. Het ontwerp is totaal 8 meter lang,
waarvan 4 meter buigzaam is. Zo kun je mooie
woorden schrijven! De overige 4 meter snoer is soepel
en leid je gemakkelijk naar een stopcontact. Aan het
einde zit een wit led-lampje. Te koop via Noorderlijk
Talent (noordelijktalent.nl) of via studio-zijn.nl . De
lamp kost € 268.

