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Viske-
stykker 
fra 
Vibeke 
Klint-
design

Viskestykket er et ydmygt stykke hverdagstekstil, men 
det kansagtens gemme på fint design. Foto: Brahl Fotografi

Vibeke Klint kunne både teg-
ne et mønster, farvelægge og
sætte det op på en væv, og of-
te var det striber i forskellige
stilarter og matchende farver,
den danske væver og desig-
ner nåede frem til.

Og det er netop nogle af Vi-
beke Klints striber, hendes
datter Le Klint har valgt til en
ny kollektion af viskestykker
i samarbejde med Nordicmo-
dern, der også producerer
gulvtæpper i Vibeke Klints
design.

Mønsteret er valgt fra en
bred palet af originale mate-
rialeprøver, og det tager ud-
gangspunkt i sort-hvide stri-
ber, der kombineres med et

midterstykke i enten rosa,
olivengrøn eller petroleums-
blå.

Viskestykkerne er vævet i
100 procent Gots-certificere-
de bomuldsgarner, og de er
forsynet med to stropper, så
de både kan hænge vand- og
lodret. Fås i æske med to ens
til 295 kroner. /bb

Køkken ligesom ingen andres

hanstholm.com

Hvorfor vælge en snedkerløsning fra Hanstholm Køkken? Skal vi sige det i ét ord, så er ordet oprigtighed. 

At træ der fx ligner træ, er træ. Hos Hanstholm har vi lavet snedkerkøkkener siden 1968. På vores eget snedkeri 

i Thy. Håndlavet. Med omhu. Tilpasset netop dit hjem. Det er en beslutning om aldrig at springe over, hvor gærdet 

er lavest. Det koster måske lidt mere i tid. Lidt mere flid. Men ikke meget mere i pris. Det er en kvalitetsforskel, man 

ikke kan se på billeder. Men den er til at tage og føle på. Læg vejen forbi en af vores 16 butikker. Og mærk forskellen.

Dansk snedkerhåndværk siden 1968

Windfeld-Hansens Gade 11  ·  7100 Vejle  ·  Tlf: 92 92 15 00  ·  hanstholm.com

Alt tømrerarbejde
udføres

EVT. FAST PRIS.

Jørgen Kr. Sørensen,
Øster Snede.
23 31 64 75

Nordkrogen 3B · 7300 Jelling
Tlf. 2835 9519 · www.vps-rengoering.dk

 Vi klarer både store og små opgaver.

Vi tilbyder:Vi tilbyder:

•  Privat rengøring og vinduespolering

•  Erhvervsrengøring og vinduespolering

•  Solcellevask

•  Algebehandling- og fl ise rens

Dit lokale rengøringsfi rma i Jelling r

VPS-Rengøring

Dansk-
talende 

personale

Vi er medlem 
af Dansk Erhverv 

og har tegnet 
overenskomst!


