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Mens ontmoette machine
voor de merels op dit kussen
883 Blackbirds van De La
Espada. Eenontwerp van
Charlene Mullen, die werkte
met dikke tapijtwol, e 144.

Claudia Caviezel ont-
wierp dit karpet voor
het textielmuseum in
het Zwitserse Sankt
Gallen. Klassiek
borduur- en kantklos-
werk diende als inspi-
ratie voor gestapelde
digitale prints.

oKleed Fata Morgana van Marcel Wanders voor
Moooi heeft iets van een hallucinatie dankzij de
gemengde dessins, e 982. 0Prestigieuze prij-
zen sleepte de Spaanse Patricia Urquiola binnen
met het kantachtige tegelontwerp Déchirer voor
Mutina, 60 x 60 cm, e105.0 Het Hummingbird
Cushion van The Rug Company komt van het
label Alexander McQueen. De geborduurde
kolibries zijn 'vierdimensionaal' weergegeven:
je ziet hun vleugelslag, e 600. 0 In sofa Fergana
van Moroso worden oude borduurtechnieken uit
Oezbekistan gebruikt. De bank is bedoeld om als
ziteiland te dienen, naar goed Oezbeeks gebruik_
Met extra kussens voor de knus, 300 x 100 cm,
e10.170.0 Hoda Baroudi en Maria Hibri zijn
het uit Beiroet afkomstige duo achter het Bokja-
concept. Beiden hebben een voorliefde voor
vintagemeubelen, oud textiel en oosterse
wandtapijten. De Lounge Chair van Charles en
Ray Eames kost in deze veelkleurige versie
van Bokja e 7.150.
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