
 

maneschijn 

‘Maneschijn’ is een chique productlijn die lief is en goed past in zowel een modern als klassiek 

interieur. Zwart en wit zijn gecombineerd met een grafische dessin. De randen zijn afgebiesd met 

kartelband of een zwart gehaakte rand. De met de hand gehaakte zwarte stippen geven een vrolijk 

accent. 

De eerste maanden van hun leven is het voor babies lastig kleuren te onderscheiden. Daarom 

hebben ze dan een voorkeur voor zwart-witte patronen. Met deze lijn wordt je baby op zijn wenken 

bediend. De grafische zwart-witte patronen zorgen voor een boeiend schouwspel. Door het klassiek 

frisse wit in combinatie met het eigentijdse zwart, wordt een babykamer met ‘Maneschijn’ een 

elegant paradijs. 

wonderwereld 

‘Wonderwereld’ is een vrolijke productlijn met rood-witte stippen. De randen van veel producten 

zijn afgebiesd met zwart kartelband of een zwart gehaakte rand, een zwart-wit bb-ruitje wordt als 

accent toegepast. De zwarte kleur in combinatie met het rood en wit geeft deze lijn een vrolijke 

uitstraling. De met de hand gehaakte witte stippen zorgen voor diepte en reliëf. 

Met ‘Wonderwereld’ wordt de babykamer vrolijk en origineel. 

wolkenfeest 

‘Wolkenfeest’ is een mooie klassieke, grijs-witte lijn voor jongens en voor meisjes. Stroken grijze 

en witte badstof zijn afgebiesd met een donkergrijze bies en een witte kartelrand. De tasjes en 

tuttelmuisjes hebben een opvallende, met de hand gehaakte rand wat een stoer accent geeft. Deze 

lijn laat zich goed combineren met andere kleuren. 

‘Wolkenfeest’ in combinatie met roze of rood geeft een stijlvolle meisjeskamer, samen met felle 

kleuren wordt het een stoere jongenskamer. In combinatie met wit of grijs wordt het een ‘no 

nonsense’ kamer voor jongens en meisjes. 

droomwereld 

‘Droomwereld’ is een meisjesachtige, lieve lijn met handgemaakt patchwork van verschillende 

gedessineerde lapjes als belangrijkste element. Elke product is daardoor uniek, geen twee zijn er 

hetzelfde. De patchwerk lapjes lopen van donker naar licht wat een mooi kleurverloop geeft. Door 

dit te combineren met roze badstof, een roze-wit en groen-wit bb-ruitje en een roze kartelband met 

olijfgroene bies in een ouderwetse techniek als patchwork nieuw leven ingeblazen. 

Een babykamer ingericht met ‘Droomwereld’ is echt voor een meisje maar wel anders dan 

anders: lief maar niet zoet, meisjesachtig en stoer. 



 

waterwonder 

‘Waterwonder’ is een mooie klassieke productlijn in verschillende waterkleuren. De randen van 

de producten zijn afgewerkt met een zilverkleurige bies en een zilverkleurige kartelrand. Een chique, 

zilver-aqua gedessineerde stof zorgt voor een opvallend en fraai accent. De rand van het boxkleed is 

in een klassieke krijtstreep. De met de hand gehaakte, zilveren volle maan is een opvallend detail in 

deze lijn. 

De verschillende watertinten en de dessins van ‘Waterwonder’ geven een kamer ingericht in deze 

stijl hedendaags klassiek met een rustige en serene uitstraling. 

sterrenstraal 

‘Sterrenstraal’ is een prachtige, ingetogen lijn van wit badstof met zilveren handgemaakte, 

gehaakte bloemen als versiering. Het wit wordt gecombineerd met zilver en grijs als opvallende 

accentkleuren. De randen zijn afgebiesd met zilverband en een witte kartelrand of een fraaie met de 

hand gehaakte rand. Het boxkleed heeft een rand van zilver velours. Dit materiaal komt ook terug in 

de tasjes. 

Een babykamer met ‘Sterrenstraal’ als thema heeft en serene en eigentijdse uitstraling. 

hemeltje lief 

De verschillende tinten in de Nederlandse wolkenvelden waren een inspiratie voor deze patchwork 

lijn. Langzamerhand zal het patchwork vervangen worden door het prachtige kleine ruitje. Blauw en 

grijs, effen of met dessin, mat en glanzend, glad of reliëf. Samen met het hemeltjesblauwe badstof 

een harmonieus geheel. 

tovertuin 

‘Tovertuin’ is een meisjesachtige, pittige lijn met verschillende kleuren fuchsia. Badstof, velours 

en een bloemendessin zijn ton-sur-ton met elkaar gecombineerd. De randen zijn afgebiesd met 

band en kartelrand in verschillende kleuren fuchsia. De fantasierijke, gehaakte bloemetjes zijn 

handgemaakt in vrolijke contrasterende kleuren. 

Juist door de diversiteit van de verschillende tinten fuchsia zorgt ‘Tovertuin’ voor een vrolijke, 

sprookjesachtige babykamer. 

 


