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THE WAITING GAME

Wat een fantastische fotoshoot! We werkten samen met een nieuw model. Uma was 
prachtig en heel matuur voor haar leeftijd. Hoewel het nog steeds winter was, was het 

een mooie en warme dag. We waren reeds volop aan het fotograferen wanneer Hannes, 
onze fotograaf, omhoog keek en een papegaai in de bomen zag. Wanneer Hannes hem 

riep en zijn arm uitstak, nam hij meteen plaats op zijn uitgestrekte arm. Hij was erg 
geïnteresseerd in ons – vooral in Hannes - en wat we aan het doen waren! De papegaai 
bleek naar de naam Mikey te luisteren, en woonde op het terrein van de fotoshoot. “The 
Waiting Game” refereert naar het roepen van de papegaai en het wachten tot wanneer hij 
bij Uma kwam zitten. De namen en kleuren van onze nieuwe collectie zijn geïnspireerd op 
de wildernis, en ik kan me levendig inbeelden hoe ze tot hun recht komen in eenvoudige 

landhuizen en chalets over de hele wereld. Voor mij was het opnieuw tijd voor een kleurrijk 
verhaal, en ik kijk ontzettend uit naar de introductie van onze nieuwe Jasper collectie! Het 
is een constructie waar ik helemaal gek op ben. Vernieuwend, wondermooi, en bijzonder 

multifunctioneel. Spannende tijden.

Amy Behn



ACCESSOIRES
JUNIPER

De Juniper collectie zit vol mysterie. De sparrenkleurige strepen zitten op een merlotbruin gekleurde ondergrond, 
en dragen een vlaskleurig franje. De kussenhoezen hebben een contrasterende achterkant, waardoor ze twee looks 
in één worden!

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

Kleur: Leather

70% LI - 30% WO - gewassen afwerking
610 g/m2

MANITOBA

Deze lichtrijke linnen wol collectie brengt sfeer in elk interieur. De eerste versie heeft een neutrale ondergrond met 
rode, groene, en mosterkleurige strepen. De Manitoba collectie heeft een tweede versie met rode strepen en een 
contrasterende achterkant. Twee verschillende looks in één!

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

Kleur plaid: Multi stripe
Kleuren deco-kussenhoes: Multi stripe, Red stripe
Kleur mini etui: Multi stripe

70% LI - 30% WO - gewassen afwerking
610 g/m2

JASPER

Onze gloednieuwe linnen-wol Jasper collectie is beschikbaar als deco-kussenhoes, tapijt en mini etui, elk in drie 
warme kleuren. Je kan alle producten eindeloos met elkaar combineren, en ze zijn subliem in combinatie met The 
Belgian Towel, Juniper en Manitoba collectie.

Beschikbaar als deco-kussenhoes (40x80cm, 63x63cm), mini etui (23x16cm), en tapijt (135x220cm)

Kleuren: Ginger, Hunter Green, en Leather

55% LI - 35% WO - 10% PA
1000 g/m2



The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Spruce
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ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

Dit seizoen stellen we maar liefst drie nieuwe ontwerpen voor, en ze zijn allemaal heel verschillend van elkaar! 
Spruce heeft een groene ondergrond met strepen in goud, marine en mahonie, en een vlaskleurig franje. Old rose 
draagt strepen in groen, oud roze en mosterd op een mahonie ondergrond, en werd afgewerkt met een vlaskleurig 
franje. Camp stripe heeft een gemberkleurige ondergrond met strepen in marine, rood, mosterd en groen, en kreeg 
opnieuw een vlaskleurig franje.

Beschikbaar als
The Belgian Towel als fouta (110x180cm), gastendoekje (55x65cm), en small fouta (35x50cm)
The Belgian Pillow als deco-kussenhoes (50x50cm)
The Belgian Pouch als mini etui (23x16cm)

Kleuren: Camp stripe, Old rose, en Spruce

100% LI – gewassen afwerking
335 g/m2

TAFELLINNEN

JASPER

Deze nieuwe linnen-wol combinatie voor volgende winter is een echte schoonheid! De Jasper tafelset zit vol textuur 
en is verkrijgbaar in drie rijke, warme kleuren die op elkaar afgestemd zijn. Ze zijn prachtig in combinatie met de 
Banff, George en Yukon servetten.

Beschikbaar als tafelset (35x50cm) 

Kleuren: Ginger, Hunter green, en Leather

55% LI - 35% WO - 10% PA – gewassen afwerking
1000 g/m2

BANFF – GEORGE – YUKON

Onze klassieke open geweven servetconstructie is terug in verschillende kleuren! Banff heeft strepen in groen, 
mosterd en oud roze op een mahoniekleurige ondergrond, en George draagt strepen in mahonie, mosterd en blauw 
op een sparrenkleurige ondergrond. Yukon maakt zijn debuut met strepen in rood, blauw, groen en mosterd op een 
gemberkleurige ondergrond. Stuk voor stuk prachtig combineerbaar met de nieuwe Jasper collectie.

Beschikbaar als servet (42x42cm) 

Kleur: Stripe

100% LI – gewassen afwerking
90 g/m2



Mojave

George-Stripe    Jasper-Laether

The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Camp stripe


