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Børstelampe
Fantastisk fantasi
Lampen er lavet af en
smørebrik hvor der er
boret hul i midten,
hvor der er monteret
en fatning med ledning i.

Uddannet dekoratør og teknisk
designer og ejer indretningsfirmaet m15, hvor hun indretter med
fokus på komfort og funktion og
rådgiver om stil, farver og tendenser for både private og virksomheder.

Langs kanten er der
slået små søm i som opvaskebørsterne
hænger på.

Blandt opgaverne er indretning
af private hjem, møbelhuse,
møbelmesser, virksomheder, styling af udstillingshuse, indretningstips og idéer i diverse blade og
magasiner og meget mere.

brugbare

Opvaskebørste
Hestehår

<

idéer
GRIB

Hos trævarefabrikernes UDSALG kan alle
med kreativitet og lidt fingersnilde skabe
sine egne, sjove og unikke møbler.

idéeN

<

“Det koster ikke en million, men
det gør jo ikke noget, at det
kommer til at ligne”.
(Se mere på www.m15.dk)

15,-

(95215)

CD-kasse
Strik en CD-kasse
Cd kassen har fået en
strikket trøje på.
Trøjen er strikket i tykt
garn på rundpind.
Langs kanterne er
trøjen holdt fast
med kontaktlim.
B12 H16 D14 cm
(10478)
29,-

<

Stumtjener
Fantastisk
fantasi
Stumtjeneren er malet med
sølvmaling.
På midterstykket er der med
kontaktlim limet to stykker
cykeldæk på.
Ubehandlet bøg
579,-

(90366)

Vægpanel, fyr
(90305)

<
hjemmedesignet
dukketeater

GRIB

349,-

<
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<

Opvaskebørstedukke
Dukken er lavet af en opvaskebørste, hvor der er monteret
selvklæbende øjne på bagsiden af børsten. Resten af ansigtet er
tegnet på med tusch og farveblyanter. Kjolen er lavet af to stykker
stof holdt sammen af en elastiktråd for oven.

Skoreol
Malet med halvblank, gul
maling til træ, to gange.
Fodaftryk er skåret ud i
selvklæbende sort folie
og monteret på hylderne.
Fodaftrykkene kan også
males på med sort halvblank
maling. Det er lettest at vente
med at samle reolen til den er
malet færdig.

<

Vægpanel
Vægpanelet er malet
med hvid, halvblank
maling til træ.
Knagene er malet
i forskellige klare
farver. Vent med at
montere knagene til
alt er malet færdig.

Spejl
Rammen er malet
med sølvmaling.
Blomstermotivet er
skåret ud i selvklæbende
sandblæst folie og
monteret på
selve spejlet.

