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Q Dit hertje van zuiver scheerwot, een ont-
werp van Anna Brecht, woont in de webwin-
kel van Het Wilde Woud, € 59. @ Snooshy
steelt de show met haar hippe bivakmuts.
De fairtrade-pop is handgebreid in libet,
op elke uniek exemplaar staat de naam van
de maakster vermeld, € 25 (Knuffels à la
carte). @ Puur natuur: de knuffels van het
Nederlandse label Jees! Deze Bunni kost € 70
(Knuffels à la Carte). O Caroline Castagna-
Suarez (My name is Simone) transformeerde
beroemdheden tot pop. Voor fashionistas is
Lanvin-designer Alber Elbaz een must, € 24
(Knuffels à la Carte). @ Lucky Boy Sunday
Creatures, van het geliiknamige Deense
label, zijn handgemaakt in Bolivia van alpa-
cawol, € 73 p.s. @ nrt Doll Polly van Jess
Quinn is misschien meer om naar te kijken
dan om mee te spelen, € 47. @ Maak je eigen
pop. ln de I Love Paris Doll Kit van Miko
Design zitten alle benodigdheden, € 25.
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Jess Quinn
bedacht knuffel-
wolkje Clementine,
dat je altijd bii je

kunt dragen, het is
namelijk ook een
broche,€28.

5
'#Èi-HffiÍ

Í

fr t; ft,
l,Ii'

,

')' 4ltlrb

É 
o^o

'{il\ìi

o l
o l
o l
o
o
o

"$o/.f ,, ,

. f

E



SHOPPING MAART 2012 E'JSI

"J

{a

I' -rtr--r-ri"

*

\*ffirfilÉt6!il!:tr

De drie kruisvormige
schalen ziin van Moltenl
(Go van der Horst).
Kobaltkleurig krukie Raw
is een ontwerp van Jens
Fager voor Muuto, € 199
(Strand West). Klok Blocf
Glock is van Vitra, € 259
(Go van der Horst),
eronder biizettafeltis
Elios van Maxalto, € 7O3
(Edha). Gele tas van H&M,
€ Z eronder Verzelloni'
biizsttafel Blog, € 33O
(fllobilia Woonstudio).
Gouden bijzettafel Habibi
is onderdeel van de
collectievan els, € 845
(Govan der Horst). Opde
achtergrond kleed
Gomplementaire 7,
ontworpen door Fabio
Bortolani voor Nodus,
€ 4.641. Jumpsuit (€ 235)
envest(C165)van FiliPPa
K;armbandenvan Bibi
van der Velden (€ 465);
sokken(€7)en blokhak'
ken (€5Olvan H&M.




