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Florlette fuglefjer pryder indretningen som aldrig før. Vi 
har fundet nettets fineste accessories og interiør med 
fjerpragt. Find din favorit. 

shop på nettet
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Stemningsbillede fra 
Hannah Ferraras studio. 
Hannah er indehaver af 
smykkebutikken ‘Another 
feather’ og den tilhørende 
inspirationsblog.
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1. designdelicatessen.dk 
supersejt vægur med fjer som visere – og så 
er det lydløst! 1.099,00 kr.
Du kan også nøjes med en fjerpen til 319 kr.
2. fjeldborg.no
Følg trenden, og smyk dig med cool fjer- 
tattoos, 59 kr. 
3. wildhoneypie.canalblog.com
skøn fransk blog med mange DIY projekter 
og ting til at printe. Bl.a. disse fjer, som kan 
laves til en sød flagranke, der hænges op 
sammen med små foldede tipier. søg på 
‘plume’, så kommer tipier og fjer frem …
4. floradanica.dk 
Fjervedhæng i sølv, 895 kr.

5. thetravellingband.dk 
Fjerformede fade i mokkafarvet mangotræ, 
fås i 36 x 14 cm til 229 kr. og 52 x 17 cm til 
399 kr.
6. kaiku.dk
Velourpude med fjer fra By nord, 699, 95 kr.
7. frkmage.dk
Bloklys med fjerprint fra Broste, 89 kr. 
8. stilleben.dk 
Gitte Lægårds fjerbillede i sort-hvid fotoprint, 
325 kr.
9. spotlight.dk
pendel i gåsefjer fra franske Matejewski. Fås 
også i pink, lyserød og sort til 4.550 kr.

10. trendyliving.dk
Keramikkop med påfugl fra Au Maison,  
49,95 kr.
11. anotherfeather.com
smykkebutik og blog med mange fantastiske 
links. ‘small bow earrings’, 78 $.
12. etsy.com
er du vild med fjer, er etsy en guldgrube! hos 
sælger emma Lou kan du købe denne fine 
ring i messing for kun 56 kr. plus fragt.
13. droemmeliv.dk 
Bloomingville pude med fjer, 199 kr.
14. graphicsfairy.com
Brug fjer til dine collager, invitationer el.lign. 
hos graphics fairy finder du tusindvis af gra-
tis motiver lige til at downloade.
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