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PH142952

BUITENGEWOON
GEWOON
De beperkt verkrijgbare STUNSIG collectie is er
eentje voor liefhebbers van mode en design:
voor hen die graag opvallen en vinden dat het
leven te kort is om een grijze muis te zijn.
IKEA selecteerde met zorg zes getalenteerde
kunstenaars en designteams die prints ontworpen
hebben op basis van uiteenlopende disciplines
als modefotografie, ‘digitale couture’, strips en
andere tekenstijlen en collages. Die prints prijken
nu op dagdagelijkse voorwerpen zoals kussens,
dekbedovertrekken en eetgerei. Zo geven we
gewone dingen een buitengewoon kantje.
De prints – grappig, poëtisch en/of met een
scherp randje – wekken uiteenlopende reacties en
emoties. Sommige willen je gewoon aan het lachen
maken, andere je verbeelding aanwakkeren of je
aanzetten om schoonheid te zien in diversiteit.

“In STUNSIG willen we met
nieuwe kunstzinnige prints
komen die uiterst uniek, leuk
en gedurfd zijn! Met die prints
halen we een aantal IKEA
producten uit hun gewone
leventje en maken we ze
buitengewoon.”
- Henrik Most, Creative Leader voor STUNSIG
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PH142944

KUSSENS en
VLOERKLEDEN
STUNSIG kussens van:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay
STUNSIG vloerkleden van:
Steven Harrington
Pinar & Viola

“Ik zie de verschillende
visuele elementen van
een voorwerp niet als
losse eilandjes.
Het is net de onderlinge
spanning die het
interessant maakt.
Zoals hier, waar een
stekelige, strijdbare
cactus helemaal
alleen in een verlaten
landschap staat.”
- Tilde Bay
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PH142947

PH142946

STUNSIG vloerkleed van:
Steven Harrington

STUNSIG kussens van:
Frédérique Vernillet

“Ik wilde prints ontwerpen waarmee je een dosis van
het onverwachte in huis haalt: levendige motieven
die je interieur artistieke flair geven en herinneringen
losweken. Ik hoop dat ik iets gemaakt heb waar je
elke keer weer inspiratie en troost in vindt.”
- Steven Harrington
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PH142945

STUNSIG kussens van:
Steven Harrington
Malcom Stuart

PH142948

STUNSIG vloerkleden van:
Pinar & Viola
Steven Harrington

STUNSIG kussens van:
Team Hawaii
STUNSIG vloerkleed van:
Pinar & Viola
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STUNSIG kussens van:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay
STUNSIG vloerkleden van:
Steven Harrington
Pinar & Viola
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PH142932

PH142934

PH142933

BORDEN en BEKERS
STUNSIG borden van:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

STUNSIG bekers van:
Steven Harrington
Pinar & Viola
Tilde Bay
Malcolm Stuart

“1+1=3. Alle prints hebben hun
eigen ijzersterke visuele verhaal.
En wanneer je ze combineert,
breidt het landschap zich verder
uit en ontstaan er nieuwe, unieke,
onverwachte magische verhalen.”
- Tilde Bay
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PH142928

PH142924

STUNSIG textiel van:
Pinar & Viola

BEDTEXTIEL
STUNSIG textiel van:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola

Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

“Vogels en bijen als duo. De gedachte van
een ‘fusie’ tussen beide soorten levert
een mooi beeld op. Daarom wilden we ze
evenwaardig maken en ze in ons ontwerp
dezelfde afmetingen geven. Ze zijn heel
verschillend maar toch heel mooi samen.”
- Pinar & Viola
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PH142925

PH142930

STUNSIG textiel van:
Malcolm Stuart

“Mijn komkommers en augurken hebben
serieuze problemen. Sommige zijn in plakjes
gesneden, andere hebben schrik dat zij
binnenkort aan de beurt zijn, en er is er een
die geschokt is door iets op zijn smartphone.”

STUNSIG textiel van:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola

Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

- Malcolm Stuart
JUNI 2017 / 9

PH142927

“In de droomwereld voor de STUNSIG
collectie tieren speelsheid en verbeelding
welig. Zelfs een boom kan hier een geniale
ingeving hebben.”

PH142926

STUNSIG textiel van:
Team Hawaii

- Team Hawaii
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PH142950

PH142952

PH142951

STUNSIG tafelgerei
en T-shirt van:
Pinar & Viola

STUNSIG tafelgerei van:
Steven Harrington
Tilde Bay

TAFELGEREI
STUNSIG tafelgerei van:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

“Wij hopen dat de motieven de verbeelding van
de mensen zullen aanwakkeren. Ze weerspiegelen
de wereld om ons heen en dragen een utopische
boodschap van welwillendheid uit. We willen
positiviteit stimuleren.
- Pinar & Viola
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PH142938

TASSEN

PH142942

STUNSIG tassen van:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola

Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay
STUNSIG tas van:
Tilde Bay
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PH142940

PH142939

PH142941

STUNSIG tassen van:
Frédérique Vernillet
Malcom Stuart

STUNSIG tassen van:
Frédérique Vernillet

“Ik wilde in mijn tekeningen vat krijgen op bepaalde
contrasten, en wilde dieren zijn altijd fascinerend.
Je wilt ze aaien, maar tegelijk ben je een beetje
bang voor hun reactie. Ze zijn even mooi als
angstaanjagend, en dat is best een vreemd gevoel.”

STUNSIG tas van:
Tilde Bay

- Frédérique Vernillet
JUNI 2017 / 13

PH142935

SCHETSBOEKEN
en DOZEN
STUNSIG schetsboeken
en dozen van:
Frédérique Vernillet
Malcolm Stuart
Pinar & Viola
Steven Harrington
Team Hawaii
Tilde Bay

“We willen
dat mensen
enthousiast
uitkijken naar de
toekomst,
durven te
vertrouwen in
het onbekende en
schoonheid zien
in diversiteit.”
- Pinar & Viola
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PH142937

STUNSIG
schetsboek
van:
Frédérique
Vernillet

PH142936

STUNSIG
schetsboek
van:
Pinar & Viola
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Frédérique Vernillet
Frédérique Vernillet maakt er een punt van
om variatie te stoppen in de materialen die ze
gebruikt en de samenwerkingen die ze uitkiest.
Deze kunstenares, die in 2003 afstudeerde in
de toegepaste kunsten, verzamelde de laatste
jaren al heel wat lof van professionals met haar
prints en motieven voor alles van prêt-à-portermode, tafelgerei, reclame en magazineartikels
tot behangpapier. Haar werk wordt erg
geapprecieerd door klanten als Printemps
Haussmann, Kerzon en Aigle. Met haar precieze,
ultrarealistische tekenstijl en poëtische inspiratie
doet ze een moderniserende wind waaien
door de vastgeroeste gewoonten binnen de

figuratieve illustratie. In haar betoverende,
zinnenprikkelende universum krioelt het van
wilde dieren, kleurrijke vogels, weelderig
gebladerte en vreemde gezichten.
“In mijn tekeningen voor STUNSIG wilde ik vat
krijgen op bepaalde contrasten, en wilde dieren
zijn altijd fascinerend”, zegt ze. “Je wilt ze aaien,
maar tegelijk ben je een beetje bang voor hun
reactie. Ze zijn even mooi als angstaanjagend,
en dat is best een vreemd gevoel. Als je rechte
lijnen en grafische motieven combineert, kunnen
orde en chaos naast elkaar bestaan binnen
dezelfde ruimte. Ik vind het schitterend dat je
met enkele lijnen zo veel emotie kunt losweken.”

IN EEN NOTENDOP
Frederique Vernillet
Geboren in: Parijs, Frankrijk
Woont in: Parijs, Frankrijk

het speels is, met een gedurfd vorm- en
kleurgebruik, en vaak met de expressiviteit van
striptekeningen.
“Voor de STUNSIG collectie wilde ik iets vrolijks
maken waar grafische eenvoud uit spreekt”, zegt
hij. “In alle motieven speel ik met activiteiten en
uitdrukkingen. Er zijn komkommers, augurken
en flamingo’s in grappige houdingen en
kattensnoeten met muilkorven in een herhalend
patroon.” Volgens Malcolm is zijn ultieme doel
om op zo veel mogelijk manieren en plaatsen
speelse, grappige, curieuze en maffe beelden te
creëren waar het leven van afspat.

IN EEN NOTENDOP
Malcolm Stuart
Geboren in: Noord-Californië, VS
Woont in: Oakland, Californië, VS

Malcolm Stuart
Malcolm Stuart studeerde tekenen en schilderen
aan de School of Visual Arts (SVA) in New York
City. “Het was pas toen ik een stage airbrushing
deed in een winkelcentrum in de Jamaica-wijk
in Queens (NYC) dat mijn eigen visie duidelijke
contouren ontwikkelde”, vertelt hij. Toen hij
dat airbrushen onder de knie had, raakte
Malcolm verslingerd aan de kick die het geeft
wanneer zijn ontwerpen een plaats krijgen in
het dagelijks leven van mensen. Hoewel vooral
tekenen en schilderen zijn ding zijn, heeft zijn
actiegebied zich de laatste tien jaar uitgebreid
naar kleding en dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
Van zijn unieke werk wordt gezegd dat
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Pinar & Viola
De afgelopen tien jaar creëerden Pınar Demirdağ
en Viola Renate eigentijds visueel werk op het
scherp van de snee, dat omschreven wordt
als “precies afgestemde en zeer esthetische
visuele verhalen die door hun sociaal relevante
conceptuele inhoud iets tijdloos hebben.” Dit
eclectische jonge duo met roots in Istanbul en
Amsterdam woont momenteel in Parijs. Het
bekleedt een toonaangevende positie in de
vooruitstrevende visuele creatie van vandaag en
werkt samen met merken die aan de top staan
in hun respectieve branches.
“Voor de STUNSIG collectie wilden we die

kostbare dagelijkse momentjes extra schoonheid
en warmte geven”, zegt Pinar. “Wij hopen dat
de motieven de verbeelding van de mensen
zullen aanwakkeren.” Recensenten hebben het
over geavanceerd digitaal vakmanschap dat
bulkt van buitengewone details. “De beelden
weerspiegelen de wereld om ons heen en dragen
een utopische boodschap van welwillendheid
uit. We willen positiviteit stimuleren”, zegt Viola.
“We willen dat mensen enthousiast uitkijken
naar de toekomst, durven te vertrouwen in het
onbekende en schoonheid zien in diversiteit.”

IN EEN NOTENDOP
Pınar Demirdağ / Viola Renate
Geboren in: Istanboel / Amsterdam
Woont in: Parijs, Frankrijk

buitengewoon gevarieerde landschap in
Californië en de bruisende mix van culturen die
er leeft. Harrington is een multimediaal talent en
heeft onder meer grootschalige installaties van
gips en steen, manuele zeefdrukken, boeken in
zeer kleine oplages, skateboards en sculpturen
op zijn naam staan.“Ik wilde voor de STUNSIG
collectie prints ontwerpen waarmee je een dosis
van het onverwachte in huis haalt: levendige
motieven die je interieur artistieke flair geven
en herinneringen losweken. Ik hoop dat ik iets
gemaakt heb waar je elke keer weer inspiratie
en troost in vindt”, besluit hij.

IN EEN NOTENDOP
Steven Harrington
Geboren in: La Verne, Californië, VS
Woont in: Los Angeles, Californië, VS

Steven Harrington
Steven Harrington wordt de hoofdman van
de eigentijdse Californische psychedelische
pop-esthetiek genoemd. Deze in Los Angeles
gevestigde kunstenaar en designer staat vooral
bekend voor zijn vrolijke, iconische stijl die
een dialoog tussen kunstenaar en toeschouwer
aanmoedigt. “Mijn werk draait voor een groot
deel rond intuïtie”, vertelt hij. “Kunst maken
heeft voor mij veel weg van leven: je weet nooit
wat er zal gebeuren. Dat gevoel probeer ik in
mijn werk te omarmen.” Zijn speelse en toch
contemplatieve werk heeft dan ook iets tijdloos
dat geïnspireerd is op het haast mystieke,
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Team Hawaii
Nadat ze in 2001 afstudeerden aan het
Beckmans College of Design in Stockholm,
begonnen Malin Grundström en Anne
Gustavsson samen te werken onder de naam
Team Hawaii. Ze vergaarden in geen tijd een
benijdenswaardig klantenbestand met hun heel
eigen, herkenbare illustraties die uitblinken door
het sterk aanwezige humoristische element en
de ongewone visuele concepten.
“We werken bij het creëren van motieven graag
met collages”, zegt Malin. “Het is een leuke,
ongedwongen werkwijze waarmee we bovendien
samen aan één beeld kunnen werken. Het is
een beetje als een schaakspel, waarbij de ene

iets toevoegt en de andere weer iets wegneemt.
Dat is ook de manier waarop we te werk gingen
voor de motieven voor de STUNSIG collectie”,
zegt Anne. Het resultaat was een chaotische
collage waarin een droomwereld vorm krijgt
waar speelsheid en verbeelding welig tieren,
een universum van vrolijkheid en plezier. Het
alom geprezen duo realiseerde bijdragen voor
verschillende belangrijke publicaties in Zweden.
Recent zetten de dames hun talent ook aan het
werk voor behangpapierontwerp en producten
zoals de Mother Nature™-kalender. De sky is
blijkbaar de limit voor Team Hawaii!

IN EEN NOTENDOP
Malin Grundström / Anne Gustavsson
Geboren in: Stockholm, Zweden
Woont in: Stockholm, Zweden

Sommige van mijn motieven voor de STUNSIG
collectie zijn handgemaakt, andere zijn op
basis van foto’s. Wat ze gemeen hebben zijn
de natuur, kleuren en grafische elementen.
Ik zie de verschillende visuele elementen van
een voorwerp niet als losse eilandjes. Het is
net de onderlinge spanning die het interessant
maakt.” Tilde Bay streeft ernaar los te komen
van het eendimensionale kader en werkt rond
de samensmelting tussen verschillende media.
“Het is mijn bedoeling dat de ruimte tussen
verschillende motieven associaties oproept en
nieuwe ervaringen aanreikt”, zegt ze.

IN EEN NOTENDOP
Tilde Bay
Geboren in: Hadsten, Jutland,
Denemarken
Woont in: Kopenhagen, Denemarken

Tilde Bay
Tilde Bay woont en werkt in Kopenhagen en
maakt daar alles van spectaculaire, kunstzinnige
jurken waar niemand minder dan Lady Gaga in
New York al interesse voor toonde, tot creaties
die een plaats kregen in het Espoo Museum of
Modern Art (EMMA) in Finland. Deze alumna
van de School of Design van de Koninklijke
Deense Academie voor Schone Kunsten oogst
bovendien lof voor haar werk in commercieel
modeontwerp, collecties op basis van digitale
druktechnieken en artistieke fotografie.
Gevraagd naar wat haar inspireert, antwoordt ze
simpelweg: “De hele wereld en mijn verbeelding
fungeren voor mij als potentieel werkterrein.
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Producten en productinfo

PE633329

PE639653

PE633328

PE633327

PE633326

PE633325

PE633324 / PE633330

STUNSIG tas 4,99

STUNSIG tas 4,99

STUNSIG tas 4,99

STUNSIG tas 4,99

STUNSIG tas 4,99

STUNSIG tas 4,99

STUNSIG tas 4,99

Je vindt je spullen makkelijk terug
dankzij het vak in de tas.
100% katoen. 40×44 cm.
Groene kralen. 603.768.11

Je vindt je spullen makkelijk terug
dankzij het vak in de tas.
100% katoen. 40×44 cm.
Marmerlook. 703.854.57

Je vindt je spullen makkelijk terug
dankzij het vak in de tas.
100% katoen. 40×44 cm.
Tropisch. 403.768.12

Je vindt je spullen makkelijk terug
dankzij het vak in de tas.
100% katoen. 40×44 cm.
Pad. 203.768.08

Je vindt je spullen makkelijk terug
dankzij het vak in de tas.
100% katoen. 40×44 cm.
Wolf. 003.768.09

Je vindt je spullen makkelijk terug
dankzij het vak in de tas.
100% katoen. 40×44 cm.
Bloemenoog. 603.768.06

Je vindt je spullen makkelijk terug
dankzij het vak in de tas.
100% katoen. 40×44 cm.
Komkommer. 403.768.07

PE633336

PE633337

PE633333

PE633335

PE633338

PE633334

PE631697

STUNSIG T-shirt.

STUNSIG T-shirt.

STUNSIG T-shirt.

STUNSIG T-shirt.

STUNSIG T-shirt.

STUNSIG T-shirt.

100% katoen. Zeeschuim.

100% katoen. Tropisch.

100% katoen. Tak.

100% katoen. Wolf.

100% katoen. Mangaoog.

100% katoen. Komkommer.

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

S 8,99 203.769.31
M 8,99 403.769.30
L 8,99 603.769.29

S 8,99 403.769.25
M 8,99 703.769.24
L 8,99 903.769.23

S 8,99 003.769.08
M 8,99 203.769.07
L 8,99 403.769.06

S 8,99 3
M 8,99 203.769.12
L 8,99 403.769.11

S 8,99 103.769.03
M 8,99 303.769.02
L 8,99 503.769.01

S 8,99 103.768.99
M 8,99 303.768.98
L 8,99 503.768.97

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Zeeschuim. 503.760.86
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Producten en productinfo

PE631712

PE631639

PE631679

PE631571

PE631593

PE631766

PE631747

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Roos. 603.761.04

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Creatief. 703.759.72

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Tropisch. 403.759.83

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Burger. 103.759.94

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Tak. 303.760.06

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Aap. 703.758.25

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Meisje. 403.756.62

PE631729

PE631524

PE631602

PE631624

PE633441

PE633443

PE633423

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99

STUNSIG vloerkleed, laagpolig
79,90

STUNSIG vloerkleed, laagpolig
89,90

STUNSIG kussenovertrek 8,99

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Giraf. 003.759.61

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Vogel bij. 203.759.17

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Snuit. 403.758.36

Verborgen drukknoppen houden
het dekbed op zijn plaats. 100%
katoen. 150×200 cm/50×60 cm.
Komkommer. 903.758.48

De dichte, dikke pool dempt geluid
en is zacht om op te lopen. 100%
polypropyleen. 133×195 cm. Tropisch. 003.791.05

De dichte, dikke pool dempt geluid
en is zacht om op te lopen. 100%
polypropyleen. 140×200 cm.
Mozaïek. 803.791.06

Tweezijdig: motief aan één kant en
een effen kleur aan de andere kant
zodat je de look van je kussens kan
variëren. 100% katoen. 65×65 cm.
Cactus. 403.768.88
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Producten en productinfo

PE633422

PE633427

PE633425 / PE633433

PE653409

PE633426

PE633421

PE633417

STUNSIG kussenovertrek 8,99

STUNSIG kussenovertrek 8,99

STUNSIG kussenovertrek 8,99

STUNSIG kussenovertrek 8,99

STUNSIG kussenovertrek 8,99

STUNSIG kussenovertrek 6,99

STUNSIG kussenovertrek 6,99

De voor- en achterkant van het
kussen zijn identiek zodat het
gelijkmatig kan slijten. 100%
katoen. 65×65 cm. Tropisch.
303.768.84

Tweezijdig: motief aan de ene kant
en effen kleur aan de andere kant
zodat je kan variëren met de look
van je kussens. 100% katoen.
65×65 cm. Pad. 603.768.87

Je kan makkelijk de look
veranderen want de twee zijden
van het kussen hebben een
verschillende print. 100% katoen.
65×65 cm. Meisje. 803.768.86

De voor- en achterkant van het
kussen zijn identiek zodat het
gelijkmatig kan slijten. 100%
katoen. 65×65 cm. Bloemenoog.
003.768.85

De voor- en achterkant van
het kussen zijn identiek zodat
het gelijkmatig kan slijten.
100% katoen. 65×65 cm. Snuit.
003.768.90

De voor- en achterkant van het
kussen zijn identiek zodat je het
kan omdraaien en het gelijkmatig
slijt. 100% katoen. 50×50 cm.
Marmer. 303.768.79

De voor- en achterkant van het
kussen zijn identiek zodat het gelijkmatig kan slijten. 100% katoen.
50×50 cm. Kunstverzamelaar.
103.768.80

PE633418 / PE633429

PE633428

PE633420 / PE633434

PE633419 / PE633430

PE633438

PE633437

PE633440

STUNSIG kussenovertrek 6,99

STUNSIG kussenovertrek 6,99

STUNSIG kussenovertrek 6,99

STUNSIG kussenovertrek 6,99

STUNSIG schetsboek 12,99

STUNSIG schetsboek 12,99

STUNSIG schetsboek 12,99

Je kan makkelijk de look
veranderen want de twee zijden
van het kussen hebben een
verschillende print. 100% katoen.
50×50 cm. Tak. 203.768.89

De voor- en achterkant van
het kussen zijn identiek zodat
het gelijkmatig kan slijten.
100% katoen. 50×50 cm. Wolf.
703.768.82

Je kan makkelijk de look
veranderen want de twee zijden
van het kussen hebben een
verschillende print. 100% katoen.
50×50 cm. Giraf. 903.768.81

Je kan makkelijk de look
veranderen want de twee
zijden van het kussen hebben
een verschillende print. 100%
katoen. 50×50 cm. Komkommer.
503.768.78

Bevat: 36 ongelinieerde pagina’s.
Met de hand gemaakt papier.
30×42 cm. Marmerlook. 303.722.49

Bevat: 36 ongelinieerde pagina’s.
Met de hand gemaakt papier.
30×42 cm. Tropisch. 803.722.37

Bevat: 36 ongelinieerde pagina’s.
Met de hand gemaakt papier.
30×42 cm. Ladder. 703.722.52
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PE633435

PE633439

PE633436

PE000

PE000

PE000

PE000

STUNSIG schetsboek 12,99

STUNSIG schetsboek 12,99

STUNSIG schetsboek 12,99

Bevat: 36 ongelinieerde pagina’s.
Met de hand gemaakt papier.
30×42 cm. Wolf. 403.722.20

Bevat: 36 ongelinieerde pagina’s.
Met de hand gemaakt papier.
30×42 cm. Sprookjesdieren.
503.722.34

Bevat: 36 ongelinieerde pagina’s.
Met de hand gemaakt papier.
30×42 cm. Komkommer.
503.722.29

STUNSIG doos met deksel,
set van 3 19,99

STUNSIG doos met deksel,
set van 3 19,99

STUNSIG doos met deksel,
set van 3 19,99

STUNSIG doos met deksel,
set van 3 19,99

Papier. Één doos: 26×20 cm.
H 14 cm. Één doos: 30×23 cm.
H 17 cm. Één doos: 35×27 cm.
H 20 cm. Marmerlook. 803.736.42

Papier. Één doos: 26×20 cm.
H 14 cm. Één doos: 30×23 cm.
H 17 cm. Één doos:
35×27 cm. H 20 cm. Tropisch/
kunstverzamelaar/ruimte.
803.736.37

Papier. Één doos: 26×20 cm.
H 14 cm. Één doos: 30×23 cm.
H 17 cm. Één doos: 35×27 cm.
H 20 cm. Pad/ladder. 703.736.33

Papier. Één doos: 26×20 cm.
H 14 cm. Één doos: 30×23 cm.
H 17 cm. Één doos: 35×27 cm.
H 20 cm. Meisje/wolf/luipaard.
503.735.87

PE000

PE000

PE633368

PE633372

PE633369

PE633365

PE633367

STUNSIG doos met deksel,
set van 3 19,99

STUNSIG doos met deksel,
set van 3 19,99

STUNSIG beker 3,99

STUNSIG beker 3,99

STUNSIG beker 3,99

STUNSIG beker 3,99

STUNSIG beker 3,99

Papier. Één doos: 26×20 cm.
H 14 cm. Één doos: 30×23 cm.
H 17 cm. Één doos: 35×27 cm.
H 20 cm. Vogel bij/mangaoog/
marsmannetje. 203.736.35

Papier. Één doos: 26×20 cm.
H 14 cm. Één doos: 30×23 cm.
H 17 cm. Één doos: 35×27 cm.
H 20 cm. Flamingo. 003.736.41

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Marmerlook. 003.789.45

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Ruimte. 803.789.46

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Tropisch. 403.789.48

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Tak. 203.789.49

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Meisje. 003.789.50
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PE633373

PE633371

PE633370

PE633366

PE633452

PE633456

PE633447

STUNSIG beker 3,99

STUNSIG beker 3,99

STUNSIG beker 3,99

STUNSIG beker 3,99

STUNSIG schaal 4,99

STUNSIG schaal 4,99

STUNSIG schaal 4,99

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Aap. 303.789.44

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Sprookjesdieren. 503.789.43

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Mozaïek. 803.789.51

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de beker schokbestendig en
slijtvast maakt. H 10 cm. 35 cl.
Komkommer. 603.789.47

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø14 cm. H 7 cm.
Marmerlook. 403.787.74

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø14 cm. H 7 cm.
Tropisch. 703.787.77

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø14 cm. H 7 cm.
Tak. 103.787.75

PE633446

PE633457

PE633454

PE633449

PE633450

PE633461

PE633460

STUNSIG schaal 4,99

STUNSIG schaal 4,99

STUNSIG schaal 4,99

STUNSIG schaal 4,99

STUNSIG schaal 4,99

STUNSIG bordje 3,99

STUNSIG bordje 3,99

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø14 cm. H 7 cm.
Meisje. 503.788.15

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø14 cm. H 7 cm.
Meisje. 503.788.15

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø14 cm. H 7 cm.
Sprookjesdieren. 503.787.78

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø14 cm. H 7 cm.
Komkommer. 903.787.76

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø14 cm. H 7 cm.
Komkommer. 903.787.76

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat het bordje schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø21 cm. Marmerlook. 103.789.21

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat het bordje schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø21 cm. Tropisch.
903.789.17
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PE633463

PE633459

PE633462

PE633458

PE633348

PE633347

PE633345

STUNSIG bordje 3,99

STUNSIG bordje 3,99

STUNSIG bordje 3,99

STUNSIG bordje 3,99

STUNSIG onderzetter 4,99

STUNSIG onderzetter 4,99

STUNSIG onderzetter 4,99

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat het bordje schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø21 cm. Ladder.
303.789.20

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat het bordje schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø21 cm.
Meisje. 703.789.18

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat het bordje schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø21 cm. Sprookjesdieren. 503.789.19

Gemaakt van veldspaatporselein,
wat het bordje schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø21 cm. Komkommer. 903.789.22

Veldspaatporselein. 20×15 cm.
Marmerlook. 703.789.61

Veldspaatporselein. 20×15 cm.
Ruimte. 803.789.65

Veldspaatporselein. 20×15 cm. Tak.
903.789.60

PE633350

PE633349

PE633346

PE633340

PE633341

PE633339

PE633343

STUNSIG onderzetter 4,99

STUNSIG onderzetter 4,99

STUNSIG onderzetter 4,99

STUNSIG dienblad 4,99

STUNSIG dienblad 4,99

STUNSIG dienblad 4,99

STUNSIG dienblad 4,99

Veldspaatporselein. 20×15 cm.
Meisje. 103.789.64

Veldspaatporselein. 20×15 cm.
Mozaïek. 303.789.63

Veldspaatporselein. 20×15 cm.
Komkommer. 503.789.62

Gelamineerd karton.
33×33 cm. Cactus. 303.617.26

Gelamineerd karton.
33×33 cm. Tropisch. 503.617.25

Gelamineerd karton.
33×33 cm. Tak. 903.617.28

Gelamineerd karton.
33×33 cm. Meisje. 103.617.13
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PE633342

PE633344

STUNSIG dienblad 4,99

STUNSIG dienblad 4,99

Gelamineerd karton.
33×33 cm.
Bloemenoog. 203.617.22

Gelamineerd karton.
33×33 cm. Komkommer.
203.617.17
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