
60
CADEAU 

TIPS
Geen idee wat je op je verlanglijstje moet zetten? Wij wel! 

Check de ruim zestig cadeautips van Buitenleven!

MAIL
&

WIN

De producten met een 

Mail&Win-stempel kun je 

winnen door tussen 14 

november en 30 december 

2014 een mail te sturen naar 

winnen@buitenleven.nl onder 

vermelding van het vetge-

drukte woord bij het product. 

DOOR MURIËL VAN BOHEMEN 
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#1

Inpakpapier en cadeaulabels
ontworpen door Jurianne Matter.
Vanaf €17,50, www.ompak.nl

Verguld armbandje gemaakt van
zeegroene halfedelsteentjes en
felgele glazen kraaltjes.
€45,-, www.petrareijrink.nl 

MAIL
&

WIN
3X

MAIL
&

WIN
2X

Gestileerde kersthanger met
vogeltjes van rvs. €11,90,
www.momantai-design.com 

Multifunctioneel tasje van rundleer voor
smartphone, pasjes en geld. Verkrijgbaar in
de kleuren citrus, mint en zalm. Afmeting:
10x15 cm. €39,95, www.klevering.nl 

Metallic blauwe ‘herenschoenen’ voor dames van Fred 
de la Bretonière. Maat 36 tot en met 42. €169,95, 
www.bretoniere.nl 

Canvas smartphonehoesjes in
vier varianten. Afmeting: 8x13 cm.
€19,90, www.rice.dk

Home Baked van Yvette van Boven, 
met 200 originele bakrecepten en 
mooie foto’s van echtgenoot Oof.
€29,95, www.fontaineuitgevers.nl 

Handige draagtas met gezeefdrukt
hertengewei op honderd procent
organisch katoen. Afmeting: 38x38 cm.
€14,-, www.rebelli.nl  

Baardshampoo voor de
hipsters. Voor een schone
baard tijdens kerst. €30,-
(236 ml), www.cosmania.nl 

Wintersjaal met
pompons. €129,-
www.likethis.nl 

In het kookboek Koch! Duitse
keuken anno nu rekenen de zussen
Liesbeth & Marijne Thomas af met
alle clichés rond Duits eten.
€22,50, www.aagjeblok.nl 
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Leren tas van Shabbies
met vintage zilveren sluiting.
Afmeting: 41x34 cm. €339,95,
www.bretoniere.nl 

De Kaleido-schalen van gecoat staal
passen mooi in elkaar, maar zijn ook
los te gebruiken. Kleinste is €12,-,
de grootste €58,-,
www.bijzondermooi.nl 

Kussen met een doordringende blik.
Afmeting: 60x60 cm. 
€107,-, www.mikkili.com

Poefje met circustentpatroon. In vier 
kleuren verkrijgbaar. Afmeting: 35x65x65
cm. €535,-, www.mikkili.com 

Haal het bos in huis met dit kussen
van Madam Stoltz. Afmeting: 32x45
cm. €19,-, www.deens.nl 

Kersthanger met
lovertjes. Bij aankoop
steun je ook nog eens
een goed doel! €5,50
(set van 2), www.deens.nl 

Lang wollen vest van
Like This. €249,-
www.likethis.nl 

Sterrenkandelaar van
koper. €8,-,
www.deens.nl  

Een pop-outkaart van een boom 
inclusief bewoners. Met envelop
en kaartje om op te schrijven.
€6,-, www.klevering.nl 

Paddenstoelenknijpers voor de kerstboom. €19,95
(set van 4), www.deens.nl  

Dekbedhoes met leuke dierenprint. 
Afmeting: 140x220 cm.
€76,95, www.kleuroptafel.nl 
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Maak elke dag, vijf jaar lang, een
aantekening van je dag met dit
One line a day-dagboek.
€15,50, www.klevering.nl

Retro schalen, vazen en kandelaars van
opgeruwd aardewerk met arceringen en glad
glazuur. Grote schaal €42,25, set van twee
kandelaars €14,40, www.kaky.nl

MAIL
&

WIN
3X

MAIL
&

WIN
3X

Set van 138 kartonnen letters, cijfers en symbolen
waar je je eigen banners mee kunt maken. €11,99,
www.winkelvanpapier.nl  

MAIL
&

WIN
5X

De jaarlijkse limited editions van Tony’s Chocolonely-
chocola zijn dit jaar melk & drop, melk, walnoot & 
banaan en puur, sinaasappel & rozemarijn. €2,82,
www.tonyschocolonely.com 

Rendier Woody staat leuk
in het raam met kerst.
Afmeting: 40x28 cm.
€24,75, www.thuuz.nl 

De ecovriendelijke nagellak van
Sparitual bevat alleen
veganistische ingrediënten en
natuurlijke kleurstoffen. €16,95,
www.cosmeticsandcare.com 

MAIL
&

WIN
4X

Om plaatjes en knipsels in op te bergen.
Plissé boek met neonkoraalkleur. Formaat:
A5. €20,95, www.bijzondermooi.nl 

Dennenappelhart voor
in de boom. €13,75,
www.deens.nl  

Winterlaarsjes met camouflage-
print. Voor klein en groot, van
maat 20 tot en met 41. Vanaf
maat 36: €89,95,
www.alltimefavourites.nl 
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Eigenzinnige horecagids Must eat 
vertelt je precies waar je in Nederland 
gegeten moet hebben. €24,99,
www.terralannoo.nl 

MAIL
&

WIN
2X

Dit gouden vogeltje kun je met een persoonlijke
boodschap bij de borden zetten tijdens het
kerstdiner. €14,90, www.momantai-design.com 

MAIL
&

WIN
4X

Ook konijnen
kunnen op je
spaargeld passen.
De spaarpot kan
aan de onderkant
open. Hoogte: 35
cm. €39,95,
www.klevering.nl

MAIL
&

WIN
3X

Het Mádara Detox-masker zorgt voor een 
grondige reinigingsbeurt van de huid.
€5,50 (12,5 ml) en €23,50 (60 ml),
www.madaracosmetics.nl 

Serveerschaal van melamine met potvis
in klassieke gravurestijl. Afmeting: 
36,5x29,5 cm. €39,95,
www.urbansandindians.com   

Handgemaakte kaarsen met 
kleurverloop van Mo Man Tai.
In zes kleuren. Afmeting: 35 cm.
€3,25 per stuk, www.klevering.nl 

Ring van Minouche & Rune van
achttienkaraats goud, zilver en
toermalijn. €205,-,
www.minouche-en-rune.com 

Sjaal van honderd procent zijde met
een sprookje erop. €75,- (inclusief
cadeauverpakking), www.klevering.nl

Kol van grove banen wol, die
handmatig gevlochten zijn. In de
kleuren dark grey, taupe, stone.
€59,95, www.coisa.nl  

Handig zo’n feestdagenstempel! 
Afmeting: 5,5x3,5 cm.
€9,95, www.misshoneybird.com 

Magnetische thermometer van rvs, 
speciaal voor in de outdooroven. 
€24,95, www.urbansandindians.com
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Kerstkaarten met
illustraties en zilveren
accenten. Formaat: A6.
Set van drie met
enveloppen €5,-,
www.ankepankesshop.nl 

Sterlamp voor binnen en buiten
met energiezuinige ledverlichting.
Vanaf €129,-, www.plantenbak.com  

Vaas van Piet Hein Eek,
geglazuurd in blauw.
Hoogte: 34 cm. €74,95,
www.bijzondermooi.nl

De Bottle-kandelaars zijn gebaseerd op de
bekende lege fles als kandelaar. €69,- per
stuk (inclusief kaars en glazen onderzetter),
www.bijzondermooi.nl

MAIL
&

WIN
1X

Dit lichtgewicht tasje ‘Backing vocals’
is verkrijgbaar in veertien verschillende
kleuren. Afmeting: 20x13 cm. €69,-,
www.keecie.nl

Voor een instant-kerstgevoel, omgebouwd
luciferdoosje met kaarsjes. In verschillende
uitvoeringen. €5,95, www.babongoshop.nl

Timmermannen in India maakten
eigenhandig deze wijnrekken van
sloophout uit Indiase huizen met de
oude verf er nog op. 20x100x12 cm. 
€99,-, www.otenticdesign.com

Sjaal van zeventig procent wol en dertig 
procent acryl. Afmeting: 30x195 cm. €55,-, 
www.rubybrown.nl 

MAIL
&

WIN
10X

Leren sleutelhanger ‘House
Keeper’, verkrijgbaar in zeventien
verschillende kleuren. €6,-,
www.keecie.nl 

check p.63 
voor meer 
sloophout-

chic
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Happy Socks met herfstbladeren.
In maten 36 tot en met 46. Voor
hem en haar. €8,-,
www.happysocks.com 



Aan het Taika-servies van Iittala
zijn een dipschaal, porseleinen
lepel, serveerschaal en diepe
borden toegevoegd. Vanaf €8,50,
www.iittala.com

Achttiendelige Blokkenset om allerlei monsters 
mee te maken. €89,95, www.wannekes.nl

Boekenkast-visser die heen en weer 
swingt en – hopelijk – zijn evenwicht 
bewaart. €8,25, www.klevering.nl

Olielamp ontworpen door Job Martens en 
gemaakt van restmateriaal van gasflessen,  
fittingen, buizen en vleugelmoeren. Afmeting:
15x13 cm. €120,- www.urbansandindians.com

In Plenty More biedt
Yotam Ottolenghi ons
120 nieuwe vegetarische
hoogstandjes. €29,95,
www.fontaineuitgevers.nl

MAIL
&

WIN
2X

Handgemaakt taartplateau
Spetters van Hollandsche
Waaren. Diameter: 39 cm.
€135,-, www.mikkili.com

Het boek Biobudget staat boordevol
tips om ook met een kleinere
portemonnee biologisch te eten.
€12,50, www.loopvis.nl

Gegalvaniseerde lantaarntjes
met handgeschilderde sterren en
bloemen. Afmeting: 13x13x9 cm.
€33,90 per stuk, www.rice.dk

Twintig papieren servetjes 
met kerstprint. Afmeting:
33x33 cm. €5,50, www.rice.dk 

Draadtekst voor aan de muur, zodat je het niet 
kunt vergeten. Afmeting: 54x10 cm. €14,95,
www.stoermetaal.nl

MAIL
&

WIN
3X
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