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JILL SANDER

DIY knapzak

Maak knopen aan de vier uiteinden van de sjaal. Breng twee
van de geknoopte uiteinden samen om een handvat te maken. Breng ook de andere twee geknoopt uiteinden samen
om het tweede handvat te maken. Klaar! 100% van de
opbrengsten van deze sjaal-tassen gaan naar Bassari Africa.
Ze geven in Senegal batikworkshops aan vrouwen die er
hun werk van willen maken. Tas € 48 gimaguas.com

Pure magie

Salontafel van Vitra (1944)
€ 2.730. flinders.nl

DE WIJDE
WERELD

Als moderne nomaden
ontdekken we de planeet in al
zijn schoonheid. Zie hier een
verzameling aan schatten
from all over the world.
Achter de schermen

Viso maakt high-end homewear, accessoires,
keramiek en objecten. Vakmanschap en duurzaamheid staan centraal en alles wordt in
beperkte oplage gemaakt, zoals dit kamerscherm
van 100% katoen, geweven in een Duits jacquardweefgetouw. p.o.a. visoproject.com

Half dier,
half kaars

Kandelaar van Nick
Vinson via Matches
Fashion € 1.276
matchesfashion.com

Onder de wol

Wollen plaid Seya via Matches Fashion
€ 672 matchesfashion.com

Voor het creëren van het servies van
Milou Broersen was veel tijd en geduld
nodig. In haar inspirerende atelier in
Amsterdam ontwikkelt ze de mooiste
producten en geeft ze ook cursussen.
Servies vanaf € 22 miloubroersen.nl

De zachtste lakens

Het beddengoed van Four Leaves is luxe, mooi en zacht. Oprichter Shiran Gort: ‘De naam Four Leaves refereert aan de vlag van
Sri Lanka, verwijst naar de vier deugden van het boeddhisme,
maar ook naar mijn roots: ik ben geadopteerd maar in Sri Lanka
geboren. Ik wil iets unieks toevoegen aan de bedtextielbranche,
waarbij beleving, de schoonheid van Sri Lanka en het idee van
“teruggeven” centraal staan. Onze grote droom is dat we met
Four Leaves veel kinderen kunnen supporten.’ four-leaves.com
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Uit de klei

Vaas van Alison
Lousada € 676.
alilousadaceramics.com
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Even geduld

