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www.hippekidskamer.nl
Maileg muis spa & wellness  
€ 24,95
Jij een wellnessdagje, muis een 

wellnessdagje… Met de collectie muizen 

en konijntjes van Maileg creëren 

kinderen hun eigen wereld. Zo blijken 

luciferdoosjes heerlijke bedjes, en zijn 

er tal van meubeltjes en accessoires 

verkrijgbaar met een vintage randje. Het 

grote muizen-boek-huis is makkelijk mee 

te nemen op reis voor uren speelplezier.

MUIZENPARADE

www.tattly.com
Wildlife-set $ 15
Plak je hele kind maar vol met beesten, 

ter voorbereiding op die safaritrip, 

dat whale-watch-avontuur of een 

bezoek aan de vlindertuin. Tina was 

het zat, al die lelijke neptattoos voor 

kinderen, dus riep ze de hulp in van 

topnotch designers en illustratoren. Dat 

resulteerde in een enorm uitgebreide 

collectie plakplaatjes in elke denkbare 

stijl. Ze verkoopt er inmiddels 

duizenden per jaar!

PLAKPLAATJES
www.artiefartylab.nl
Artie Farty LAB, Uitgeverij Loopvis € 14,95
"Knutselen is leuk en leerzaam. En kunst is een grote inspiratiebron," aldus Nicoline 

van Slingelandt-Asselbergs, auteur van het nieuwe boek Artie Farty LAB. Het boek 

staat tjokvol recepten voor het maken van knutselmaterialen met ingrediënten die 

in de meeste keukenkastjes te vinden zijn. Experimenteer met bloem, water, olie, 

zout, kleurstof en maak je eigen nepsneeuw, badverf en raamplakkers. 

ARTIE FARTY

V
www.radbag.nl
Peace Out oorringen € 42,46
Vrede of victory, hang ze er 

maar in, deze met de hand 

geëmailleerde, vergulde, veertien 

karaat gouden oorbellen. Een 

beetje vredelievendheid misstaat 

niemand. Kan je puberdochter 

gelijk door naar haar eerste 

festival...

www.c-r-e-8.nl
Dierenpuzzel € 33
Wat een prachtig ontwerp, deze puzzel van 

Aimee Mennens. Negentien verschillende 

dieren die op ingenieuze wijze in elkaar 

passen, uitdaging genoeg voor onderweg. 

Samen met Stichting Streetcornerwork 

biedt CRE8 een leerwerktraject aan voor 

Amsterdamse jongeren met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. CRE8 is een winkel 

en werkplaats in een, ze maken alle 

producten zelf. Van unieke sieraden 

tot personaliseerbare kinderproducten, 

waaronder toffe naampuzzels. Een kijkje 

waard!

CHALLENGE(D)

www.mingo-kids.com
Skirt € 39,90
Een snoepwinkel vol kinderkleren, het 

Nederlandse merk Mingo Kids heeft 

zo’n webshop. Superfijne en zachte 

uniseks basics, speels en verfijnd. Zo 

staan er deze winter onder andere 

kleurige rokjes van fluweel op het 

menu. Heerlijk voor winterse dagen en 

blije dansjes! Een paar gekke kniekousjes 

eronder, klaar ben je.

BOTTOMS UP

SNEEUWBALLEN
GEVECHT
www.coolgifts.com
Sneeuwballen 10 stuks € 11,95
Het héle jaar door sneeuwballengevechten! 

Ze voelen - net als echte sneeuw - knisperig 

aan in je hand, zijn stevig genoeg om met 

precisie te gooien en helemaal niet nat of 

koud. Beter, toch? En raak je je broertje vol 

op z’n neus? Niks aan de hand, ze zijn licht 

genoeg om bij impact geen schade aan te 

richten.
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PACK YOUR BAG KIDS


