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Med naturen som inspiration
Blød som en sten fundet i
strandkanten med kanter slebet runde af bølgerne. Perfekt
afrundet som cirkler i sand eller
ler, der er udtænkt og forarbejdet med sikker sans for harmoni
og balance. Og endelig så tilpas
enkelt, at alle elementer danner
den perfekte harmoni på bordet
uden at tage opmærksomheden
fra det, det egentlig handler om,
nemlig måltidet.
Stellet Sablo fra blomus, der i alt
består af 23 dele, er både oplagt
til hverdagens hurtige måltider
og til de særlige begivenheder,
hvor det veldækkede bord er en

En gave til
generationer

invitation til at spise sammen
med dem, man holder af.
Hvor den delvise glasering, der

At tegne et mønster til en spe-

løber på stellets yderside, giver

uglaserede lerflade fra brændin-

rakter. Resultatet er helt perfekt

ciel person eller en udvalgt byg-

en fornemmelse af vand, stam-

gen. En kombination, som giver

uperfekt.

ning har været drivkraften bag

mer den svage rødmen på den rå,

hver steldel sin egen unikke ka-

www.de.blomus.com

ethvert tæppe, Vibeke Klint har
vævet i sine mange år som udøvende kunstner.

Multifunktionel bestikholder

Hvert tæppe har været unika,

Nu lancerer RIG-TIG en moderne,

derfor er glæden også desto

stilren version af den ikoniske

større, nu hvor Vibeke Klints

bestikholder.

børn i samarbejde med det dan-

HANDY-BOX kommer opdelt i en

ske firma Nodicmodern kan sæt-

version ”small” med fire rum, der

te endnu et tæppe i produktion.

gør det nemt at organisere be-

VK-5 hedder tæppet, der er i

stik og andre redskaber – og at

dobbeltvævet

tage dem med.

newzealandsk

Den

populære

uld, hvilket gør det ekstra blødt

HANDY-BOX kommer i black og

og behageligt. Et tæppe vævet i

light grey og er nem at rengøre,

solide garner, der indeholder en

da den tåler opvaskemaskine.

del lanolin, som gør det smuds-

Den store HANDY-BOX, der fin-

afvisende, så det også kan ligge

des i sort, lanceres nu også i den

i hjemmets mere befærdede om-

nye light grey, så der kan skabes

råder.

et harmonisk udtryk, når begge

Eftertiden har udtalt, at VK-5 er

størrelser står sammen.

det mindst Vibeke Klint-agtige af

www.rig-tig.com

alle hendes tæpper, hvilket måske ikke er så underligt, da hun
var ganske ung, da hun vævede
det. 20 år og stadig under uddannelse og indflydelse af læremesteren Gerda Henning.
Nordicmodern nu lancerer tæppet som en del af deres kollektion af udvalgte Vibeke Klinttæpper.
www.nordicmodern.dk
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