Loving trees'

Afmetingen: B: 91 cm H: 76 cm

Waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen zijn bomen. Daar kunnen we niet zuinig genoeg op
zijn. Bij deze boom zorgen de dieren voor de toevoer van liefde en medicijnen. Schattig toch?!
Bekijk meer details in het album.
🦊

🐰

Wild horses; the ultimate freedom. Hoogte: 90 cm Breedte: 71 cm
Drie wilde paarden met wapperende, vrolijk gekleurde manen

De vos, altijd op zijn hoede. Achterom kijkend met zijn indringende blik.
Maten van het wandkleed: breed 96 cm en 75 cm lang. Lengte lussen: 9 cm.

Hier wordt je toch blij van! Springende dolfijnen, wie zou er niet in het bootje willen zitten....
Maten van het wandkleed: breed 88,5 cm en lengte: 70 cm.

Zulke prachtige en aparte dieren. Deze giraffe heeft langs zijn nek de tekst: stick your neck
out for nature. Maten: lengte 102 cm en breed 74 cm. Lengte lussen 9 cm.

Een burlend hert en een ree bij zonsondergang. Apart zwart stof bij gebruikt en een mooie
mix van lontwol. Afmetingen zijn: breed 88 cm en lang 78,5 cm. Lengte lussen 9 cm.

De kleurcontrasten maken dit wandkleed tot een mooi fleurig geheel. Een tropische
verrassing in je woon- of slaapkamer. Maten van dit wandkleed: breed 72 cm en lang 86 cm.
De lengte van de lussen is 11 cm.

Dit vind ik echt zo'n wandkleed om een mooi verhaal bij te vertellen aan je kind. 's Avonds
voor het slapen gaan. De boom is van heel apart stof gemaakt.
Maten van het wandkleed: breed 61.5 cm en 102 cm lang. Lengte lussen 9 cm.

Mijn eerste wandkleed. Allerlei soorten bladeren behorende natuurlijk bij diverse soorten
bomen. Bomen die we in ere moeten houden. Zij geven ons zoveel, voornamelijk een goed
leefbaar milieu. Maten van dit wandkleed: breed 108 cm en lang 62 cm. Lengte lussen 9 cm.

Het kleinste wandkleed uit de collectie: breed 59 cm en 40 cm lang. Echt een juweeltje voor in
een kinderkamer. Gemaakt naar een tekening van kunstenares Guusje Sijbers.

Dit is mijn persoonlijke favoriet! Je moet er echter wel plek voor hebben want de afmetingen
zijn maar liefst: 150 cm lang en 120 breed. Maar dan heb je ook wat!!
De tekst op de golven luidt: the majestic whale needs - just like a child - room to play.

