Engle
Vores “mega engel” er bare super skøn til dig der har godt med
plads – eller måske forretning eller lignende! Englen har en
højde på 200 cm. – og koster 900 kr.
Vi skal have den i vores gård til jul – med masser af lys på
Englen findes i 4 mindre størrelser på henholdsvis
45-70-100-155 cm i højden til 130-180-220-550 kr.

Fuglehuse
De forskellige fuglehuse ruster og falder fint ind i naturen.
De er smukke med forskellige klatreplanter op ad – men er også
fine bare at have stående rå i haven. Foderbrættet med
foderautomat er “en gammel kending” som på utallige
opfordringer, er blevet reproduceret. God ide til fars dag.

Foderbræt med foderautomat, fremstillet i 3 mm pladejern. Pris
900 kr inkl. 200 cm jernrør

Kugler
Fladjerns kugler:
Ø 33 til 150 kr.
Ø 43 til 170 kr.
Ø 53 til 220 kr.
Kuglerne får et helt andet udtryk – og er fede bare at have at
ligge i et bed – men kan naturligvis anvendes som de
traditionelle kugler.
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Kuglerne fremstilles i mange forskellige størrelser – helt små
til brug i vindueskarmen – eller i toppen af stensøjlerne –
til de kæmpestore, der er smukke i et bed eller i høje
krukker. Kuglerne fremstilles naturligvis også efter andre
mål.

Kugler i ALLE størrelser :) Priser fra 70 kr.

Rigtig mange anvendelsesmuligheder!

Brændeholdere
Jeg elsker den stemning de to brændeholdere giver i Margrethes
have! Fremstillet i kraftigt vinkeljern og tilpasses dit
behov. Skriv for uforpligtende tilbud.
“Baren” er lækker og skaber stemning i haven. Jeg kan i hvert
fald godt forestille mig et glas koldt hvidvin serveret her en
dejlig sommeraften…
“Brændehjørnet” giver læ og kan samtidig virke som
afskærmning. Og så gør det jo ikke noget det er funktionelt og
smukt at se på!

Konge kroner
Højde 30 cm. Pris 150 kr.
Højde 45 cm. Pris 180 kr.
Højde 70 cm. Pris 220 kr.

Stor kurv
Kurven er bare lækker på alle årstider!! Jeg trækker lidt
vindseltråd rundt omkring stængerne inden jeg begynder at fore
kurven. Alt lækkert natur kan bruges. F.eks. flotte
barkstykker, tang, hvidt og grønt mos, grene, kogler mv. Når
den er foret flot, lægger jeg fedtpapir eller en pose med
huller i med noget jord og planter deri.
Dekorer alt efter årstiden.
Se også den med pileflet for jer der kan det…
Fremstillet i 8 mm rundjern. Diameter 45 cm. Pris 375 kr. Se
også MEGA kurven – der er lavet til Signe og Bentes smukke
smukke kæmpe have

MEGA kurv….

Lav kurv
Kurven er rigtig god at pynte på alle årstider – og er også
smuk bare at have at stå rå. Eller læg et par husløg, et flot
stykke bark eller lignende i – eller fyld den med forskellige
kogler til jul. Den kan selvfølgelig også plantes til
Diameter 42 cm. Pris 275 kr.

Stensøjler
Super gode til alle de sten børn eller børnebørn forærer os –
og samtidig dekorative. Det er absolut nogle af mine
favoritter – og jeg har “strøet dem” rundt omkring herhjemme.
Søjlerne måler 100 cm. i højden og Ø 5,5 og 7,5 cm.
Prisen er 90 kr. pr. stk. – tag 3 stk. for 250 kr.

Kugle på stang/kurv på stang
Kugle på stang er et af de stativer, vi har haft med igennem
alle årerne – men som bare stadig fungerer! Det er smukt med
en bund flettet af pil eller grene – eller sæt en krukke eller
kokos indsats i og plant i denne. Den er også smuk med en efeu
eller anden klatreplante, der kravler op og omslutter kuglen.
Til jul fremstår den smuk med gran og røde æbler, der hænger
ned – eller måske en lyskæde. Mulighederne er utallige –
derfor har den nok også fået lov til at være med hele vejen
Højde: 195 cm, Ø: 45 cm. Pris: 160 kr.
Kurv på stang: Højde 140 cm, Ø: 40 cm. Pris: 160 kr.
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Sommerfugl, åkande, mv.
Lidt forskellige stativer – som skaber stemning i et bed –
hvor de bare kan stå rå – men er selvfølgelig også fine med
forskellige klatreplanter

Åkande, højde ca 150 cm. Pris; 230 kr

Sommefugl, højde ca. 130 cm. Pris: 170 kr.

Engel, 230 kr

