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Bericht van onze ontwerpster

UNTAMED 

Een beetje wild, kleurrijk en enigszins gedurfd. Geïnspireerd door het achterland. 

Toen ik deze collectie ontwierp, gingen we vol energie en levenslust door het leven. En 
toen plots, van de ene op de andere dag, een radicale ommezwaai. Wat een nederig jaar. 

Vandaag kunnen we langzaam opnieuw beginnen dromen over ons leven na de pandemie 
en ik vraag me net als jullie af, hoe dit nieuwe leven eruit zal zien. Mogen we weer dansen 

op straat? Wilde avonturen onder de horizon beleven? Hopelijk kunnen we binnenkort 
weer binnenshuis dineren en gezellig samen zijn met mensen die we hebben gemist. De 
tijd zal het uitwijzen. Tot die dag droom ik van late avonden rond de tafel, in een huis vol 

oude vrienden en gelach. Untamed.

Amy Behn



BEDLINNEN

TAHOE STRIPE

Dit is ons klassiek gestreept beddengoed, deze keer met een visgraat in puur linnen. De witte strepen in White sand 
rusten op een zwarte ondergrond. De collectie is prachtig combineerbaar met onze Madison White sand.

Beschikbaar in dekbedovertrek en sloop

Kleur: Stripe 

100% linnen - gewassen afwerking
170 g/m2

MADISON

Dit is de tweede helft van de Madison introductie. Een stevige collectie in puur linnen, in een iets dichtere stof in 
vergelijking met onze Santiago. Beschikbaar in klassieke en trendy kleuren met een geweldige gewassen afwerking!

Beschikbaar in dekbedovertrek, bovenlaken, hoeslaken en sloop

Bestaande kleuren: Cinnamon, Dijon, Navy en White
Nieuwe kleuren: Dark grey, Light grey, Oyster en White sand

100% linnen - gewassen afwerking
175 g/m2



Tahoe Stripe

Montana-Grey

Idaho-Olive

Idaho-Olive and Montana-Gold

Montana-Gold



PLAIDS & ACCESSOIRES

MONTANA

We introduceren een nieuwe plaid voor de winter in twee fantastische kleuren. De Grey versie komt met strepen 
in roest en zwart. Kleur Gold in beige tinten draagt olijfgroene en zwarte strepen. Deze collectie in een effen 
weefmix met visgraat heeft een gewassen afwerking, wat voor een volle touché zorgt. Beide plaids zijn afgewerkt met 
vlaskleurige franjes. Een echte blikvanger.

Beschikbaar als plaid (130x220cm), deco-kussenhoes (40x80cm, 63x63cm) en mini etui (23x16cm)

Kleuren: Grey en Gold

49% Wo - 27% Li - 19% Vi - 5% Pa - gewassen afwerking
830 g/m2

IDAHO

Een ware schoonheid met prachtig trimdetail. Deze collectie in effen weefconstructie is geweven met een tweed 
garen. De trim loopt door het midden van de plaid, het midden van het kussen en de zijkant van de etui. Beide plaids 
hebben een vlaskleurige franje als afwerking.

Beschikbaar als plaid (130x220cm), deco-kussenhoes (40x80cm, 63x63cm) en mini etui (23x16cm)

Kleuren: Olive en Teal

51% Li - 49% Wo - gewassen afwerking
770 g/m2

REDWOOD

Een kleurrijke collectie in een aards paprikakleur, vermengd met levendige strepen en een zwarte en vlaskleurige 
visgraat. De plaid is afgewerkt met vlaskleurig franje.

Beschikbaar als plaid (140x220cm), deco-kussenhoes (40x80cm, 63x63cm) en mini etui (23x16cm)

Kleur: Stripe

70% Li - 30% Wo - gewassen afwerking
610 g/m2



The Belgian Towel - Pillow 

Redwood and The Belgian Towel - Pillow

Idaho-Teal

Redwood



ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

Onze geliefde Belgian Towel collectie in een levendige kleurencombinatie. De visgraat in zwart en vlas is omzoomd 
met heldere strepen en rust op een mosterdkleurige grond. Naast de mix van kleuren zijn er ook verschillende 
constructies, waardoor het een zeer energieke collectie is. De fouta, de guest towel en de small fouta hebben een 
vlaskleurige franje.

Beschikbaar in
The Belgian Towel als fouta (110x180cm), guest towel (55x65cm) en small fouta (35x50cm)
The Belgian Pillow als pillow cover (50x50cm)
The Belgian Pouch als pouch (23x16cm)

Kleur: Sequoia Stripe

100% linnen - gewassen afwerking
295 g/m2

TASSEN

GUNNISON

Zowel de kleur als de textuur van deze collectie voorspellen herfst. De pure linnen stof is een stevig, strak geweven 
canvas in een rijke olijfgroene kleur. De tassen zijn gevoerd met een veelkleurige streep in puur linnen en zijn 
afgewerkt met lederen handvaten of hefboompjes. Afgewerkt met een rijkgekleurd lint in puur linnen.

Beschikbaar als schort (90x98cm), schoudertas (36x38x15cm), mini etui (23x16cm) en toilettas (32x19cm)

Kleur: Bronze

100% linnen - gewassen afwerking
520 g/m2



Dixie

The Ontario Stripe

Gunnison-Apron

Gunnison-Bags

The Ontario Stripe



TAFELLINNEN

THE ONTARIO STRIPE

Onze klassieke tafellinnenstof met een visgraat in puur linnen. De groene, blauwe, gele, zwarte en veelkleurige 
strepen rusten op een terracotta ondergrond. Op en top herfst!

Beschikbaar als tafelkleed, servet (54x54cm), tafelloper (54x150cm) en handdoek (60x80cm)

Kleur: Stripe

100% linnen
225 g/m2

DIXIE

De naam alleen al maakt deze collectie speciaal. Mooi op zichzelf, maar ook een perfecte match met de Ontario 
Stripe. Open weefsel in terracotta delavé, met gele, zwarte, blauwe, groene en veelkleurige strepen aan beide 
uiteinden.

Beschikbaar als servet (40x40cm)

Kleur: Stripe

100% linnen - gewassen afwerking
90 g/m2


