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Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen

Met de nieuwe ronde zitelementen van HK 
Living krijgt een bank een compleet nieuwe, 
stijlvolle look. De verschillende elementen 
klik je gewoon aan elkaar vast. Hoekversie 

€ 640, middenstuk € 580, hocker € 499, rondje 
€ 590, alles in lichtgrijs. hkliving.nl 

J A N   W O N E N

 Michèle: ‘December is de maand bij uitstek om 
in verlichte straten te shoppen voor cadeaus en 
mooimakers voor in huis, van retro rotan tot forever 
flowers die het donkere najaar instant opvrolijken.’

Have a ball
Glazen kerstballen 
met glimmers in 
diverse maten en 
kleuren van het 
Deense Madam 
Stoltz v.a. 
€ 3,95. deens.nl

Hoe zit dat?
De dames van Casa Gitane hebben een 
ongekende neus voor wat er speelt op

 interieurgebied en verkopen online en in 
hun showroom (De Pijp in Amsterdam) 

unieke ontwerpen, zoals deze rotan Doyle 
Chair in naturel of gecombineerd met zwart. 

€ 480 casagitane.com

Net als toen
Wie zoet is 
krijgt lek-
kers – uit een 
nostalgische 
kom. Vinterfest 
schaal € 9,99 
ikea.com 

Ik neem je mee
Voor de holiday season heeft Marie-Stella-Maris een giftset 
gemaakt met huisparfums in de geuren Courage des Bois 
en Objets d’Amsterdam: stokjes, kaars en een roomspray 

voor op reis. € 69 marie-stella-maris.com

Burendag
Loop tijdens een dagje Antwerpen zeker 
even binnen bij Monique Stam om inspiratie 
op te doen voor je interieur of kledingkast. 
In de coole setting van een historisch pand 
gevuld met een eclectische (en betaalbare) 
mix van vintage en nieuw, vind je veel riet, 
bamboe, weelderige stoffen en kleurrijke 
prints. moniquestam.be

Denmark douze points
De meesterwerken van Deens 
designer Finn Juhl worden 
de laatste jaren geherintro-
duceerd, want zijn nog altijd 
geliefd, zoals de Pelican Chair 
uit 1940 die je als het ware 
omhelst. € 8.535 finnjuhl.com 
of misterdesign.nl

Je zou ’t niet zeggen
De techniek staat voor niets: dit 
viscose tapijt heeft een digitale 
print 160 x 230 cm. € 169 
zarahome.com

Schone schijn
De tijdloze schone 
Maija-lamp uit ‘55 

heeft een update ge-
kregen. Het Spaanse 
Santa & Cole voegde 

ledtechnologie, koper en een 
binnenwerk van glas toe. 

15 of 30 cm diameter, v.a. € 590 
bymolle.com


