
 
 

 

 

Nattljusstake  

 

Härlig ljusstake i järn. Passar 

bra att dekorera efter 

säsong. 

 

K1.Pris 159 :- 

Ljusstake stjärna 

 

Snygg, stilren 

stjärnljusstake i järn. Väldigt 

användbar och tidlös. 

 

K2. Pris 119 :- 

Ljuslykta 

 

Fin och användbar ljuslykta 

i svart plåt med glasfönster.  

 

I preset ingår just nu ett vitt 

blockljus – värde 35 :-. 

 

K3. Pris  195 :- 

Marschallhållare lönnlöv 

 

Vacker och stämningsfull 

marschallhållare i rostfärgad 

plåt. För utomhusbruk.  

Ställs på plant underlag. 

 

K4. Pris 195 :- 

 

 

 
 

Marshallhållare på 

pinne, lönnlöv 
 

Vacker och stämningsfull 

marschallhållare på pinne i 

rostfärgad plåt. För 

utomhusbruk.  

Pinnen sticks ner i marken. 

 

K5. Pris 249 :- 

 

Skifferplatta rund 15 
cm i dia 
 

Snygg och användbar 

skifferplatta att använda 

som ljusfat, underlägg, 

plockbricka … Kombinera 

gärna med tex några ljus 

eller lite marmelad, knäcke 

och godis. 

 

K6. Pris 49:- 

 

Skifferplatta rund 30 
cm i dia 
 

Snygg och användbar 

skifferplatta att använda 

som ljusfat, underlägg, 

plockbricka … Kombinera 

gärna med tex några ljus 

eller lite marmelad, knäcke 

och godis, 

 

K7. Pris 99:- 

 

Skifferplatta kvadarat 
15x15 cm 
 

Snygg och användbar 

skifferplatta att använda som 

ljusfat, underlägg, plockbricka 

… Kombinera gärna med tex 

några ljus eller lite marmelad, 

knäcke och godis, 

 

K8. Pris 39 :- 

 

   

Skifferplatta rekt 45x15 
cm 
 

Snygg och användbar 

skifferplatta att använda som 

ljusfat, underlägg, 

plockbricka … Kombinera 

gärna med tex några ljus 

eller lite marmelad, knäcke 

och godis, 

 

K9. Pris 79:- 

 

Burk ”ekollon” mindre 
 

 

Fin liten burk i brunsvart 
järn. Använd tex till flingsalt, 
smycken, medicin …  
ca 5 cm hög 
 
K10.Pris 49:- 

Burk ”ekollon” större 
 

 

Fin större burk i brunsvart 
järn. Använd tex till 
godisskål eller förvaring, ca 
15 cm hög 
 
K11.Pris 149 :- 

Hjärta i rostfärgad plåt 

 

Fint hjärta i rostfärgad plåt för 

trädgårdsdekoration. Fyll med 

mossa, naturmaterial, blommor. 

Fin som gravdekoration. 

 

K12. Pris 275:- 



 
 

 
 

Franska ”gåsäggstvålar”  

 

K13. Lait 69:- 

K14. Sandelträ 69:- 

K15. Lavendel 69:- 

Reptvålar 

 

K16. Mullbär 79:- 

K17. Lavendel 79:- 

K18. Citron 79:- 

K19. Mandel 79:- 

Rostvål 

 

K20. Rostvål 30:- 

Aleptvål med arganolja 

 

K21. 79:- 

 
 

 
 

Olivtvål kub 

 

K22. 79:- 

Tvättlapp Eko-bomull 

 

K23. 1 st 30:- beige 

K24. 4 st 100:-beige 

K25. 1 st 30:- mullvad 

K26. 4 st 100:- mullvad 

Repskrubbis 

 

K27. 29:- 

Hampaskrubbis 

 

K28. 59:- 

    

Tvålfat porslin 

 

K29. 95:- 

Tvålfat emalj 

 

K30. 109:- 

Löpare ljusgrå 

40x140 Recycling bomull  

 

K31. 99:- 
 

Löpare mörkgrå 

40 x140 Recycling bomull 

 
K32. 99 :- 

 

   

Handdukar ljusgrå 

50x70 Recycling bomull 

 

K33. 40 :- 

 

        
      

    

      
      

      
      

      
      

      
      



 


