BIJDEHAND
Handig voor een onverwachte boodschap,
deze retro tas opgevouwen in de handtas.
In de zomer is-ie ook
leuk voor op het strand
of tijdens een picknick.

Leuk

Stylist & producer Liselotte Admiraal (34)
kan uren verdwalen op Instagram of Pinterest,
op zoek naar mooie plaatjes en inspiratie.
Met ons deelt ze haar nieuwste ‘wannahaves’.

VOLGENS...

Gehaakte tas € 45,(Becksöndergaard)

COCOONEN

GLASWERK

Niks lekkerder in de
winter dan met een
kop thee op de bank
kletsen met vrienden
of een heel seizoen
van je favoriete serie
wegkijken onder een
zacht dekentje.

Deze Bronco-vazencollectie van
ontwerper Fabio Vogel combineert
traditioneel handwerk met nieuwe
technologie. De prototypes zijn
gemaakt van glas dat met de mond
in stoffen zakjes werd geblazen.
Ik vind ze prachtig.
Bronco vaas v.a. € 34,- (Bolia)

Plaid met print € 29,99
(Sissy Boy Homeland)

SCHONE SLAAPSTER

FOTOGRAFIE: STOCKSY, ISTOCK, SHUTTERSTOCK

MOOI!
Ik gebruik nog steeds mijn allereerste
servies. De borden en schalen vertonen inmiddels behoorlijk wat butsen,
dus tijd voor iets nieuws. Deze prachtige bordeaux schalen staan op mijn
wensenlijst. Gepoedercoate schalen Viso
v.a. € 22,95 (Blomus)

WERELDREIS
‘Pack your dreams’ is het verhaal van een groep
vrienden die terugkomt van een geweldige reis.
De ontwerpers van de Sissy-Boy wintercollectie
hebben dit als inspiratie gekozen voor zowel hun
mode- als wooncollectie. Het is een eclectische
mix geworden met rijke prints, luxe breisels
en jacquardstoffen.

K A A R TJ E L E G G E N
Deze prachtig vormgegeven kaartenset
met 49 thema’s helpen om in contact
te komen met je intuïtie. Als ik het soms
even niet meer weet, trek ik een kaart
en iedere keer verbaas ik me weer over de
mooie lessen. Inner compass kaartenset € 39,(Inner Compass Cards)

‘s Nachts herstelt de huid het beste
van de dagelijks beslommeringen.
Dit masker met anti-aging ingrediënten als peptiden en hyaluronzuur
helpt een handje. Regenerist Overnight
Miracle Firming Mask € 34,99 (Olaz)

K O N I C H I WA
Sinds mijn trip naar
Japan ben ik dol op
kimono’s. Tel daar mijn
liefde voor streepjes
en (geborduurde)
luipaarden bij op en je
begrijpt: dit exemplaar
móet ik hebben.
Kimono € 69,95
(Anna & Nina)
47-63 LIBELLE

