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Little star
Leuk idee van de 
deense Louise roe 
(louiseroe.dk): in plaats 
van in je kerstboom,  
kun je haar mooie 
kersthangers ook aan  
de muur hangen. Ze zijn 
gemaakt van metaal  
met een koperlaagje en 
kunnen door hun tijdloze 
uitstraling heel wat 
decembermaanden mee! 
Hangers vanaf € 10,50/st.  
in nederland te koop via 
nordicblends.nl. 

101 houdt je iedere maand op de 
hoogte van opvallend woonnieuws 
en de nieuwste producten. 

woonnieuws

Reislustig 
type 
Het nieuwe nederlandse woonmerk 
kiem is gestart met een textiellijn voor 
in de keuken. op hun theedoeken, 
pannenlappen en keukenschorten uit 
de serie traveler staan dromerige, 
bijna poëtische afbeeldingen. Alle 
producten zijn gemaakt van 100% 
ecologisch katoen en de verpakking 
kun je opnieuw gebruiken en is 
biologisch afbreekbaar. de thee
doeken krijg je in een mooi etui. Leuk 
om cadeau te doen! € 12,50/st. 
kiem-wayoflife.com

In de brievenbus
Wij worden heel blij van handgeschreven post en 
helemaal van een met zorg uitgezochte kerstkaart. 
De kerstkaarten van webshop oktoberdots.nl  
zijn verschenen in een kleine oplage, dus je weet 
zeker dat je iets unieks verstuurt. Kaart inclusief 
envelop € 1,95. 

Uitpakken maar
de kerstcollectie van Ferm Living bevat alle 
elementen voor een zalig feestje. de ornamenten  
met reliëf zijn prachtig en het slingertje maakt de 
feestvreugde compleet. kerstornament € 7/st., 
slinger 2,5 meter € 10. kijk voor verkoopadressen in 
nederland op kolkenkolk.nl.

Wat je van beren kunt leren 
Het is alweer tien jaar geleden dat donna Wilson begon met 
het maken van unieke, gehaakte dierenfiguren en haar 
producten zijn nog altijd even populair. nieuw in de collectie 
zijn de borden en kommen met beren. er is er een met papa 
beer, mama beer en baby beer. dat is nog eens een fijn 
kerstcadeau! kom vanaf € 23,95. buitendelijntjesshop.com

Feestje
Less is more en dat weet de deense tine k maar al te 
goed. in haar collectie zitten genoeg sfeermakers om 
een lange, koude winter mee door te komen. ronde 
kerstboompjes vanaf € 14,95, slingers met zilveren 
rondjes, € 14,95/5 m, glaasjes voor waxinelichtje  
€ 9,95, blad van gehamerd messing 0 40 cm € 135, 
waxinelichthouders vanaf € 5,25, kerstboompjes vanaf 
€ 9,95/st., kaarsenschaal € 49,95. tinekhome.com
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Pakjesavond 
Zü is een fijn Frans merk met woonaccessoires in zachte, 
vrolijke kleuren. Voordat we wegzakken in hun kussens in 
pastelkleuren, pakken we eerst nog even de cadeautjes in 
met hun gedessineerde labels. Een webshop waar je zeker 
eens moet gaan snuffelen! € 5,40 voor 9 labels (7x2,8 cm) 
met drie verschillende motieven. zu-boutique.com

Niet van 
staal 
in het echt is deze stoere kruk nog 
mooier dan hij hier lijkt. Het matte, 
betonnen blad, de glanzende 
babyblauwe poten… een 
eyecatcher voor in je keuken of 
woonkamer en ook prachtig met 
een vaas bloemen erop. kruk  
moro, zitting Ø 26, 35x35x45 cm  
€ 72,50. storewithoutahome.nl

Handig
Alle websites uit 

het woonnieuws vind 
je overzichtelijk bij 
elkaar op 101woon-

ideeen.nl/blog

Oh la la!
in deze mooie opbergtas 
van La cerise sur le Gâteau 
past je vuile was, blokken 
hout, mooie inpakpapiertjes, 
je verzameling tijdschriften… 
Genoeg redenen voor een 
aankoop, toch? 35x40 cm, 
100% katoen € 25. 
lacerisesurlegateau.fr 

Winterkaarten
illustrator merlijne marell kijkt naar eigen zeggen met ogen en 
handen. Ze is als een ekster op zoek naar de mooiste schatten 
die haar inspireren in haar werk. de dieren brengen met liefde 
je kerst en nieuwjaarsgroeten over, maar eigenlijk kun je haar 
kaarten de hele winter door gebruiken. Je kunt kiezen voor 
één setje van dezelfde kaarten of voor 2 stuks van elk ontwerp 
€ 8,50/6 incl. enveloppen. merlijnemarell.nl

De boom in 
Porseleinen 
hangers van het 
Deense merk 
Liebe. Te koop  
bij Bos en Heij  
in Arnhem, 
Room Seven in 
 Alkmaar en Rare 
Bird in Amster-
dam. € 6,95/st. 
susanliebe.dk 

Aan tafel! 
clodette is een belgisch label dat een wit knoopje als handelsmerk heeft. 
Het staat symbool voor wat de collectie doet: mensen samenbrengen. 
bijna alle ontwerpen dragen de naam van een vrouw. oprichters karen  
en Veerle gaven hun eerste ontwerpen de namen van hun moeders Lea 
en bea. karen: ‘daarna zijn we onze stambomen gaan uitpluizen, op zoek 
naar lekker ouderwetse namen.’ de dikke, papieren cocktailservetten 
(rechts) met grafische print en smakelijke poëzie komen goed van pas 
tijdens het kerstdiner! 20x20 cm € 8/25. theedoeken vanaf € 15, 
scheurblok met papieren placemats € 20. clodette.be 

Wat is boterham? eigenaar 
manon novak: ‘boterham is een 
mengformule in haar uiterste vorm. 
Alles wat je ziet, waar je op of aan 
zit en bijna alles wat je proeft, is  
te koop. Het is een winkel in een 
koffiezaakje of een koffiezaakje  
in een winkel.’ 
 Wat kenmerkt de producten die 
je verkoopt? ‘mijn producten zijn 
creatief, kunstzinnig, grappig en 
stylish en moeten kunnen 
bijdragen aan de gezellige, 
ongedwongen sfeer in de winkel.’ 
 Hoe is het interieur van 
boterham ontstaan? ‘one seven 
tree (oneseventree.com) van 
thijs de Vries heeft het hele 
interieur gebouwd, van de vloer tot 
de kasten en van de counters tot 

Lichtjes aan
Wat een beauty is deze lamp 
van porselein. De vorm-
geving is een heerlijke 
knipoog naar een ouder-
wetse gaslantaarn. Het 
oranje strijkijzersnoer zorgt 
voor een moderne twist. De 
lamp kun je ook ophangen 
aan de bijgeleverde metalen 
beugel. Lantaarnlamp van 
Serax, 27 cm hoog € 65. 
studiodewinkel.nl 

We geven twee van deze 
lampen weg! Meedoen kan 
door je gegevens achter te 
laten op 101woonideeen.nl/
abonneeactie.

Speciale
abonnee-

actie

Mooie papiertjes 
Daar kunnen wij er niet van genoeg hebben. 
Zeker niet in december als alle pakjes uit 
Spanje moeten worden ingepakt! 3 vellen, 
dubbelzijdig bedrukt, 48x70 cm € 6,95. 
evaenanne.nl 

het lichtplan. Welk gek idee ik ook 
had, thijs kon er wat mee. Het 
resultaat is heel speels, iets waar ik 
heel blij mee ben! kunstenaars en 
ontwerpers kunnen hier nu hun 
werk exposeren en omdat er vaak 
stoelen en tafels worden verkocht, 
verandert het interieur regelmatig. 
Zo blijft boterham altijd up to date 
en fris!’ 
  beste boterham? ‘ik heb er twee: 
de boterham met oude zwaluw
kaas en rode uienchutney van 
kate’s slow jam en die met Lisa’s 
eiersalade. mijn schoonzusje Lisa 
heeft een ‘geheim’ familierecept 
met me gedeeld.’ 
 
Boterham, Andreas Bonnstraat 2,  
1091 AX Amsterdam

Nieuw!

Conceptstore Boterham

Oh deer!
de rendieren van het 
schotse A Wooden tree zijn 
handgemaakt van vintage 
stoffen uit de kast van oma: 
kussenslopen, tafelkleden, 
lakens en andere reststofjes. 
Van ieder exemplaar is er 
maar één verkrijgbaar. Aan 
de achterkant van het gewei 
zitten lusjes, zodat je het 
hert goed kunt ophangen. 
rendier Fruity, circa 40x37 cm  
€ 32,95. Lamswollen plaid 
in oranje en mosgroen  
€ 79,95. ookinhetpaars.nl
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interview met Femke van Femkeido 
Wat kenmerkt de producten in jouw 
(web)shop? ‘ik en mijn compagnon 
merel kopen in wat we mooi en leuk 
vinden. kwaliteit is erg belangrijk en het 
is mooi meegenomen als achter een 
product een mooi verhaal schuilt. ik 
houd van verhalen.’  
 
Wat vind jij het mooiste product in je 
winkel en waarom? ‘ik vind alles mooi 

en daar ligt ook onze kracht. ik verkoop 
alles met volledige overtuiging. Wat ik 
echt heel mooi vind, is het Hummingbird 
behang van cole & son.’ 
 
Waar haal jij inspiratie vandaan?  
‘ik houd van extravagante stijlen. er 
moet iets geks in zitten en mag gedurfd 
zijn, zolang het maar leefbaar is. niet per 
definitie mijn stijl, maar ik vind het wel 
heel inspirerend. Voorbeelden op dat 

gebied zijn: Abigail Ahern, ilse crawford, 
iris Apfel en tricia Guild.’  
 
eerst een interieuradviesbureau,  
toen een winkel en een webshop.  
Wat is je ultieme droom? ‘ik leef mijn 
droom eigenlijk al! maar als je dromen 
worden overtroffen, komen er natuurlijk 
nieuwe: een eigen label zou wel 
helemaal te gek zijn!’  
Papenstraat 12, delft. femkeido.nl

De omgekeerde wereld
bij dit nachtkastje heeft ontwerpduo 

minalemaeda het net even anders 
aangepakt. de constructie is zichtbaar 
aan de buitenkant, de kleur zit aan de 
binnenkant. Vandaar de naam: inside 

out  night stand. een blikvanger voor 
de slaapkamer. Gemaakt van beuken

hout en triplex € 249. droog.com

Let’s celebrate
Rie Elise Larsen (rieeliselarsen.dk) 
weet hoe je een feestje moet  vieren. 
Met haar prachtige papieren 
 waaiers, haar slingers van sterren, 
confetti en inpakpapier is de 
 drukte van alledag ineens 
 vergeten. Deze papieren hangers 
kosten € 6/st. Te koop via deens.nl 
en bakbar.nl.

Mooie, volle boom
De kerstboompjes van Oyoy zijn 
kleine blijmakers. Je kunt ze bij 
elkaar op tafel zetten, maar ook 
aan het leren koord hangen dat  
je bij de boompjes krijgt. Kerst-
boompjes, 7x11,5 cm, leren koord 
70 cm € 33/st. oyoy.dk 

Nieuwe winkel in Delft!

Snel naar Ikea!
sinds oktober ligt de limited collection trendig 
bij ikea in de schappen. de collectie is ontstaan 
uit een samenwerking tussen chinese en 
scandinavische ontwerpers en richt zich 
voornamelijk op eten en dineren. Het minima
lisme uit scandinavië wordt gecombineerd met 
de chinese ronde vormen en verfijning. ons 
woonhart maakte een sprongetje bij het zien 
van dit servies. de collectie bestaat onder meer 
uit tafels, stoelen, onderzetters en servies. 
serveerschalen € 9,99/st. ikea.nl 


