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Velkommen til 2015-katalogen 
fra englefabrikken i Karoo! 
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Vi har gledet oss lenge til å kunne presentere årets  
englekatalog – for i år er det mye vi gjerne vil dele med 
deg!  
Først og fremst: Rietbron Craft – håndverksgruppa i 
nabo-landsbyen til Vondeling – er nå blitt egen avdeling av 
Englefabrikken, og hos Rietbron lages de yndigste små 
engler, som vi har kalt Baby Angels. Du vil finne en hel 
liten familie av disse ekstra små englene i katalogen, 
selvfølgelig med sine egne navn: Melanie, Sara, Juliana, Lisa, 
Stella – og Baby Levona.  I tillegg er det kommet 2 nye 
fjærengler i mellom-størrelsen:  Anna og Gerda. 

De nye englene vil alle ha en 
navnelapp med en liten 
forklaring på hva navnet 
betyr. Etter hvert vil alle 
Karoo-englene få slike 
navnelapper.  Flere og flere av 
englene vil også ha pyntet seg 
med et lite ”halssmykke” – et 
lite hjerte med inngravert V 
eller R – som også fungerer 
som et kjennetegn på at 
dette er en ekte Karoo-
engel! 

Alle englene kommer med 
en liten merkelapp som 
forteller historien om 
Englefabrikken.  For Baby-
englene finner du den 
samme historien trykket på 
et lite kort,  som også 
fungerer som bakgrunn, slik 
at engelen ikke blir helt 
usynlig i plastposen.  
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Marinda 

Marinda har hvit strutsefjærkjole, lyst 
filthode og hjerteformede vinger og 
krone med turkise og klare perler.  
Kontrastene mellom det hvite og det 
turkise gjør henne delikat annerledes! 

Høyde:  ca.16 cm 

Pris:  kr. 150,- 

Mia 

Mia har hjerteformede vinger 
som sine kusiner – og holder 
seg til en en klassisk, ren stil: 
Hvit fjærkjole, filthode og klare 
perler og paljetter, og en enkel 
krans som hodepynt.   

Høyde:  ca.16 cm 

Pris:  kr. 150,- 
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Først ute i katalogen er de mellomstore fjærenglene: 
(Violet Tiny er også en mellomstor fjærengel – du finner henne på s. 14)  
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Edwinah 

Edwinah liker det sofistikerte og verdensvante. 
Kjolen er champagnefarget – (akkurat den 
samme som den som Charlene kaller krem, 
men Edwinah er nå Edwinah….), og vingene er 
strikket i kobber med gull- og kobberfargede 
perler.   

Høyde:  ca. 16 cm 

Pris:  kr. 150,- 

Sonia 

Sonia kaller sin kjole for naturfarget, for hun 
synes det er den korrekte betegnelsen. Som 
eneste engel hittil har hun fått lov til å 
kopiere kronen til Sienna – noen kaller det 
rastafletter, og det synes hun er helt greit.  
Vingene er strikket i kobber, med hvite 
perler. 

Høyde:  ca. 16 cm 

Pris: kr. 150,- 

Charlene  

Elegante Charlene var den første Karoo-
engelen som har kjole som er kremfarget 
– som sin kusine Marinda liker hun å skille 
seg ut. Og der Marinda pynter seg med 
turkis, så holder Charlene seg til natur og 
offwhite i perlevalget. En sofistikert ung 
dame, dette! 

Høyde:  ca. 16 cm 

Pris:  kr. 150,- 
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Anna –  NY!! 
Anna har noe som ingen andre av Karoo-englene 
har: En vakker heklet cape drapert over den hvite 
fjærkjolen. Og ellers pynter hun seg med et lite 
sølvfarget perlekjede, som matcher hodepynten. 

Høyde: ca 16 cm, 
Pris kr. 150,- 

Gerda -  NY!! 
Også Gerda har sitt helt særegne preg:  De 
hjerteformede vingene er pyntet med små 
”stilker” med perlepynt i blå og klare perler,  
som minner om støvbærerne på mange av 
plantene som vokser i det karrige Karoo.    

Høyde: ca 16 cm 
Pris kr. 150,-  

Sienna   

Yndige Sienna har naturfarget 
filthode med hvite perlefletter, hvite 
perlevinger og strutsefjærskjørt.  

Høyde:  ca. 10 cm 

Pris: kr. 135,- 
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Nå følger de små fjærenglene: 
(Sophy Tiny er også en liten fjærengel – se s. 13) 
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Levona 

Klassikeren Levona har kjole av strutsefjær, hode 
i ståltråd og strikkede ståltrådvinger med klare 
perler og paljetter. 

Høyde: ca 10 cm 

Pris:  kr. 135,- 

Evette    

Evette er som den klassiske Levona-
engelen, men hun har kremfarget kjole.  
Du kan velge mellom kremfargede eller 
klare perler på vingene og glorien. 

Evette Crystal - klare perler   

Evette Cream  - offwhite perler       

Høyde:  ca. 10 cm 

Pris: kr. 135,- 

Janine 

Janine er oppkalt etter Oom Jan. Oom Jan var 
Vondeling-landsbyens eldste – og han var også den 
eneste mannen i håndverksgruppa fram til han døde i 
2014. Oom Jan var en helt  spesiell person i 
Vondeling, og  så er også Janine: En liten engel som 
tør å være radikal annerledes med sin sorte 
strutsefjærkjole, strikkede vinger i ståltråd og 
ståltrådhode. 

Høyde: ca. 10 cm 

Pris: kr. 135,- 
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Og så årets store nyhet: Baby-englene! 
Ideen bak baby-englene er å kunne bruke 2. sortering strutsefjær, dvs fjær som ikke er lange nok 
for de andre englene – og på den måten utvide englefamilien med litt rimeligere engler, men som 
samtidig er av like høy håndverkskvalitet.  Måten de er pakket på gjør at vi håper at de også kan 
brukes som små gaver året rundt.   Merk at lengden på englene vil variere noe.  

Baby Juliana 
Juliana er en bitteliten englefrøken som 
allerede i ung alder har bestemt seg for diskret 
eleganse: Kremfarget kjole, strikkete 
ståltrådvinger med klare perler, filthode og 
enkel hodepynt. 

Høyde: ca.  7 – 9 cm 

Pris:  kr.  100,- 

Baby Stella 
Jeg liker grønt, sa Stella – og grønt ble det! Ulike grønnfarger er mikset med klare perler, og  kjolen er 
kremfarget.  Nydelig både til juletreet – og overalt ellers!  Velg mellom hode i filt eller i ståltråd. 
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Høyde: ca. 7 – 9 cm 

Pris: kr. 100,-  
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Baby Levona 
Selvfølgelig måtte klassikeren Levona – den 
første fjærengelen – få en liten Baby-
variant! Her er hun – så yndig som det går 
an, med hvit kjole, ståltrådhode, og klare 
perler i vingene og på hodet. 

Høyde: ca. 7 – 9 cm 

Pris: kr. 100,-  

Baby Lisa 
Lisa ønsket seg litt store perler – og det 
fikk hun.  Perlene er hvite, med matchende 
hodepynt, og kjolen er også hvit. Hodet er 
laget av filt – og bare for å ha sagt det: Det 
er ikke enkelt å håndlage så små hoder!  

Høyde: ca. 7 – 9 cm 

Pris: kr. 100,-  
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Baby Melanie 
Ingen himmel er så 
uendelig som den over 
Karoo…. 
- og Melanie har en del av 
denne himmelen i seg – 
med sin blå- og sølvfarget 
miks av perler i vingene og 
på hodet. Kjolen er hvit, 
og du kan velge mellom 
hode i filt eller i ståltråd. 

Baby Sara 
Babyenglene må også ha en 
ståltrådvariant – og hun 
heter Sara! 

Så enkel og så vakker, med 
klare perler som eneste pynt 
i den strikkete kjolen og på 
vingene. 

Også her kan du velge 
mellom hode i filt eller i 
ståltråd. 

Høyde:  ca. 7 cm    
Pris: kr. 100,- 
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Høyde:  ca. 7 – 9 cm                         Pris: kr. 100,- 
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Justine 

Justine var den første engelen som så dagens lys i 
Vondeling, - og er således den første Karoo-
engelen, fortsatt like vakker.  Strikket i ståltråd, 
med klare perler og paljetter – og små føtter 
som stikker fram under kjolen. 

Høyde: ca 10 cm 

Pris:  kr. 150,- 

Seretha 

Perlehønsvingene gir Seretha karakter. 
Kjolen er heklet i ståltråd.  

Høyde: ca 8 cm   

Pris:  kr.  120,-  
   

Desiree 

Desiree er den enkleste av Karoo-englene 
– hun er heklet i ståltråd med flotte 
sløyfevinger, og er uten perlepynt. 

Høyde: ca 14 cm 

Pris:  kr.  140,- 
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Neste gruppe ut er ståltråd-englene:  
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Aunt Ellen 

Aunt Ellen er en nær slektning av Sarie-
englene. Kjolen og vingene er heklet i 
ståltråd, med klare perler og paljetter.  
Kjolen kan ”brettes” ut til å bli fyldig og 
flott! 

Høyde: ca 8 cm 

Pris: kr.  125,- 

Sarie  

Når Sarie-englene henger 
i et vindu der lav vintersol 
skinner, så glitrer det i 
lange remser av heklet 
ståltråd, klare perler og 
paljetter.  Og også på en 
overskyet mørk vinterdag 
er Sarie vakker og elegant 
i all sin enkelhet. 

Sarie Stor    

Høyde:  ca 43 cm 

Pris:  kr.  740,- 

Sarie Medium   

Høyde:  ca 35 cm 

Pris:  kr. 570,- 

Sarie Liten 

Høyde:  ca 25cm            

Pris:  kr. 425,- 

Sarie Tiny    

Høyde: ca 15 cm             

Pris: kr.  180,-   
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Estalien 

Estaliens ekstravagante krage av 
strutsefjær og perlerader, kombinert med 
hennes hjerteformede vinger og perlekant 
nederst på den strikkede kjolen gjør 
henne til en engel i særklasse!  

Estalien Stor 

Høyde: ca 48 cm            Pris: kr. 790,- 

Estalien Liten 

Høyde: ca 22 cm           Pris: kr. 420,-  

Estalien Tiny   

Lille Estalien Tiny har alle kjennetegn på en ”ekte” 
Estalien og er like forseggjort:  Krage av strutsefjær og 
perlerader, hjerteformede vinger og perlekant nederst 
på den strikkede kjolen.  I tillegg kan hun stå ! 

Høyde: ca 10 cm 

Pris:  kr. 165,-   

Margaret  

Lille Margaret er veldig i slekt med Estalien Tiny, 
men hennes filthode gjør henne allikevel så 
annerledes at hun fortjener et eget navn! I 
tillegg er kragen og perlene hennes i offwhite. 

Høyde: ca 10 cm 

Pris:  kr. 175,-   
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Estalien Medium 

Høyde: ca 35 cm            Pris: kr. 625,-  
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Sophy 

Med sine ornamentale vinger i 
kobber og gull og en nokså rufsete 
hårsveis er Sophy en litt rocka 
engel fra Vondeling.  

Sophy Mini 

Høyde  på kjole ca 16 cm 

Pris:  kr. 535,-   

Dersom du ønsker Sophy i større størrelser – ta kontakt! 

Sophy Tiny & Sophy Tiny Copper 

Sophy Tiny er en mini-mini-utgave av de klassiske store fjærenglene. Som sine søstre 
har Sophy Tiny ornamentale vinger i kobber og gull, og pynter seg ekstra med 
perlekjede rundt halsen. Du kan få Sophy Tiny med hode i naturfarget filt, eller i 
kobbertråd. 

Høyde: ca 10 cm               Pris: kr. 135,- 
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Helt til slutt: De overdådige englene! 
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Violet 

Noen engler vekker mer oppsikt 
enn andre – Violet er en av dem. 
Hun har en voluminøs kjole av 
strutsefjær og hjerteformede 
strikkede vinger med klare perler 
og paljetter - og en dramatisk 
fjærhatt som prikken over i’en.  En 
mer storslagen engel finnes vel 
knapt…. 

Violet Medium: 

Høyde på kjole: ca 35 cm 

Pris: kr. 945,- 

Violet Liten:  

Høyde på kjole: ca 25 cm 

Pris: kr. 740,- 

Violet Mini:  

Høyde på kjole: ca 16 cm 

Pris: kr. 545,- 

Violet Tiny 

Violet Tiny har selvfølgelig de samme 
hjerteformede vingene som hennes 
storesøstre har, men hårpynten synes 
hun ble for mye….hun ville i stedet ha 
en enkel krone i klare perler. 

Høyde: ca 16 cm 

Pris: kr. 150,- 
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Katriena 

Vondelings sorte engler har sine dedikerte tilhengere – 
dramatiske og elegante, som de er – og kanskje en smule 
utfordrende også? Her er den sorte dronningen – Katriena. 
Sort over det hele, med hjerteformede åpne vinger med 
kobberdetaljer, som matcher hodepynt og halskjede. 

Høyde på kjole: ca 35 cm      

Pris: kr. 630,- 

i!

Veronica 

Veronica-søstrene gjør et veldig inntrykk, både hver for 
seg eller i samlet flokk. De har ulike farger på perlene de 
bruker – kopper, matt gull og gull.  

Veronica Gold 

Veronica Copper 

Veronica Gold Matte 

Høyde på kjole: ca. 25 cm     Pris: kr. 540,-  

NB! Det finnes et lite restlager med flere typer sorte engler – ta kontakt 
dersom du er interessert i disse. 
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•  Fjærenglene kommer i en liten 
plastpose, strutsefjærene kan virke 
litt ”flate”. De trenger luft for å 
utfolde seg – og jo lenger de henger 
i luft, dess mer voluminøse vil de 
framstå. 

•  Ståltråden som brukes i englene er 
av såkalt ”gullsmed-kvalitet”, dvs en 
bedre kvalitet enn vanlig ståltråd, for 
å unngå at engelen ”gråner”. Men – 
henger ståltrådenglene for lenge i 
fuktig klima så vil de gråne, og de 
bør oppbevares i lukket plastpose.  

•  Hver engel har sin unike design. 
Imidlertid kan perlene og paljettene 
som brukes avvike noe fra 
produktbildene i katalogen. Vi er 
prisgitt de perler og paljetter som 
til enhver tid er å få tak i i Sør-
Afrika, men vi vil alltid holde oss 
innenfor den fargeskalaen som 
produktbildene indikerer. 

•  Dersom du ser nøye på en engel så 
vil du fort oppdage at ingen er like, 
selv om de har samme navn. 
Kanskje den ene har litt større 
vinger enn en annen, eller kanskje 
strutsefjærskjørtet er litt lenger.  
Dette skyldes selvfølgelig at hver 
eneste Karoo-engel er individuelt  
håndlaget. Og strutsen har 
selvfølgelig heller ikke noe 
standardmål på sine fjær! 

•  Strutsefjærfargen krem/champagne/
natur kan ha til dels mye variasjon – 
noen er svært lys kremfarget, andre 
mye mørkere og distinkt. Dette 
skyldes at fjærene håndfarges – i te! 

Nyttig å vite før du bestiller: 
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