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Samlepakke 1: 

Julepynt i kobber-toner – pakke 1.  

Består av 20 gjenstander – julekuler fra Nieu 
Bethesda Craft og Streetwires. Telysholdere fra 
Streetwires, Hjerter fra Rietbron, Engler fra 
Vondeling, Engler og stjerner fra Streetwires. 
Materialer: kobbertråd, ståltråd, perler, paljetter, 
håndtovet merinoull. 

Samlepakke: kr. 800,- (tidl utsalgspris er 
min kr. 2.500,-)  

s.1 av 9 

Samlepakker og salg  

Høst 2015  
Utsalgspriser i Nok, inkl mva 

Dersom du ser et produkt i 
samlepakkene som du gjerne 
kunne ønske flere av, ta kontakt, så 
ser vi hva vi kan få til. 

Her er årets Isandi-salg på julepynt!  Noe er 
samlepakker, og noe er enkeltprodukter.  
Samlepakkene er flotte å bruke dersom du 
for eksempel vil lage tablåer i et vindu, eller 
du ønsker et spesielt fargetema.  Merk at 
pakkenes innhold kan avvike noe fra bildet – 
men du er garantert at det fortsatt er veldig 
gode kjøp! Samlepakkene og øvrige 
salgsgjenstander er kun tilgjengelig så lenge 
lageret varer. 

Samlepakke 2: 

Julepynt i kobber-toner – pakke 2. 

Består av 24 gjenstander – julekuler fra 
Nieu Bethesda Craft, ulike telysholdere fra 
Streetwires, ulik sirkelformet pynt fra 
Streetwires, blomster i kobberfarger fra 
Streetwires. 

Pris hver for seg, total min kr. 1650,- 
Samlepakke: kr. 500,- 
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Samlepakke 4: 

Diverse pynt ”Frost” 

Består av 20 ulike produkter i blåfarger,  
sølv og kobber.  

Materialer: Ståltråd, kobbertråd, perler, 
håndtovet merinoull.  

Opprinnelig pris, totalt min.  kr. 1.350,- 

Samlepakke: kr. 400,- 

s.2 av 9 

Samlepakker – div julepynt 

Høst 2015  
Utsalgspriser i Nok inkl. mva 

Samlepakke 3: 

Julekuler ”Blå stemning” 

Består av 16 kuler fra Nieu Bethesda og 
Streetwires. Materialer: ståltråd, perler, 
paljetter, håndtovet merinoull.  
Fargeskalaen går sølv, kobber og blått. 

Særs vakkert på en naken grein, for 
eksempel trollkvist. 

Opprinnelig pris, totalt min. kr.  1.350,- 

Samlepakke: kr. 400,-  
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Samlepakke 5: 

Pakke med stor julepynt i ståltråd 

Består av 8 produkter i miks av sølv, grått, 
kobber, blått.  Inkluderer bl.a. 2 store 
adventsstjerner – som også er flotte som 
bordpynt – og 2 solide kranser i viklet ståltråd, 
som også er fine til utebruk rundt fakkelbokser. 

Materialer: Ståltråd, kobbertråd, perler. 

Opprinnelig pris totalt min kr. 2.000,- 

Samlepakke: kr. 500,- 

Samlepakke 6: 

Diverse julepynt ”winter sunset” 

Består av 18 ulike produkter i fargene kobber, 
blått og sølv og hvitt. Inkluderer bl.a. 2 store 
adventsstjerner – som også er flotte som 
bordpynt.      

Materialer: Ståltråd, kobbertråd, perler, håndtovet 
merinoull.  

Opprinnelig pris totalt min kr. 2.300 

Samlepakke: kr. 600,- 

s.3 av 9 

Samlepakker – div julepynt 

Høst 2015  
Utsalgspriser i Nok inkl. mva 
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Samlepakker – div julepynt 

Høst 2015  

Diverse småpynt/pakkepynt – 20 stk - STÅLTRÅD 

De små julepynt-produktene fra Streetwires har alltid vært populære som 
”ekstraprodukter” – og de er særs flotte som tilbehør til gavepakking og eller dersom du 
for eksempel lager dine egne julekort. 
For selv om produktene er små i størrelse, så har de allikevel signaturen av ”ekte 
håndverk” - slik at dette ikke blir ”bruk&kast-ting”  
Pakkene inneholder 20 produkter, med minimum 6 ulike typer. Normal pris er opptil kr. 
45,- - i samlepakkene får du alle produktene til kr. 10,-.   
Her er bilder av et utvalg av produktene som kommer i samlepakkene 

Pris kr. 200,- 

Utsalgspriser i Nok, inkl mva 
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Samlepakker – div julepynt 

Høst 2015  

Diverse småpynt/pakkepynt  – 20 stk - FILT 

Et ”mykere” alternativ til Streetwires småpynt/pakkepynt er små søte figurene sydd i filt 
og med litt perler her og der fra Malebese/Shwe-Shwe Poppis. Pakkene inneholder 20 
produkter, med minimum 6 ulike typer. Normal utsalgspris er opptil kr. 45,- - i 
samlepakkene får du alle produktene til kr. 10,-.   
Her er bilder av fargekombinasjoner du kan velge i.  

Pris kr. 200,-  

Winter 

Golden Autumn 

Bright 

Pakkepynt/vennskapsbånd fra 
ShweShwe Poppis 

Vennskapsbånd fra ShweShwe Poppis – 
Hope og Faith. Båndene er også morsom 
gavepynt.   
Pris før kr. 75,- pr stk. 
nå kr. 20,- 6 stk for kr. 100,- 

Utsalgspriser i Nok, inkl mva 
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Div julepynt - Salg 

Høst 2015  

”Gjeterne på marken” 

For noen år siden laget Streetwires en julepynt serie som het ”Xhosa Nativity Scenes” – 
som var juleevangeliet tolket inn i Xhosa-kulturen. Gjeterne på marken, de som først fikk 
beskjed om å spre fortellingen om barnet født i en krybbe, ble til sangomas – som er de 
tradisjonelle spåkonene: De som ser først hva som kommer til å skje.  Så her er de – 
gjeterne – eller sangomas, alt etter som man ser det. Utrolig dekorative og forseggjorte, 
med de karakteristiske horisontale stripene som Xhosa-draktene har. Og bare for å 
minne om det: Nelson Mandela var altså Xhosa. 

Førpris: kr. 69,-, NÅ kr. 20,- pr stk - 6 stk for kr. 100,-.  
Høyde ca. 9 cm 

Telysholder – Xhosa Lady 

I samme serie ble de utrolig vakre telysholderne 
Xhosa Lady laget. Telyset har plass bak kjolen, slik 
at det glitrer i kjolens perler når lyset er tent.  

Høyde ca. 21 cm 

Velg mellom blå eller rød/
gyllen. 

Førpris kr. 360,- 

NÅ kr. 100,-  

Utsalgspriser i Nok, inkl mva 
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Juletre – Financial Times 

Papirjuletrærne fra Kunye er både hyggelige og 
annerledes – og fronter gjenbruk! 

Lite tre 24 cm: før kr. 120,-  NÅ kr. 45,-
Stort tre 35 cm: før kr. 165,- NÅ kr. 60,- 

s. 7 av 9 

Div julepynt - Salg 

Høst 2015  
Utsalgspriser i Nok inkl mva 

Her har du et knippe juletrær i ulike materialer 
– fine hver for seg – og sammen er de en flott 
liten skog! 

Juletre –  Wrapped Copper 

På dette treet fra Streetwires skaper 
kobbertråden en flott effekt, nærmest som 
girlandere.   

Høyde: 15 cm 

Pris før kr.  100,-   NÅ kr. 30,-  

Juletre – Perler 

Kunyes juletrær i perler er rette og ranke i uttrykket, samtidig som perlene gjør dem 
veldig taktile.  Fås i hvit, sort og grønt. 

Pris før kr. 375,- NÅ kr. 120,-  
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Div julepynt - Salg 
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Store dekorasjoner 

Julekransene fra Kunye er laget av resirkulert avispapir – og ikke hvilken som helst avis – 
nemlig Financial Times. Se på det som bevisst gjenbruk, systemkritikk – eller rett og slett 
morsom og alternativ julepynt. Som attpå til er svært dekorativ og gir en vintage-følelse 
med sin svak rosa farge. Julekransene kommer med en sort sløyfe i velour. 

Liten – diameter 40 cm 
Før kr. 240,-  NÅ kr. 
100,- 

Stor – diameter 50 cm 
Før kr. 360,-  NÅ kr. 
150,- 

Mer resirkulert – denne 
gang fra Rietbron Craft. 

I forbindelse med en utstilling for 
noen år siden fikk vi laget en del 
kjempenøster av heklet ståltråd 
med store papp-paljetter. Nøstet 
er på ca. 25 mtr, og er ved siden 
av å være veldig iøyenfallende og 
dekorativt et fantastisk 
alternativt girlander – eller 
pakkebånd. 

Pris pr nøste:  før kr. 450,-, 
NÅ kr. 130,-  

Utsalgspriser i Nok, inkl mva 
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Div julepynt - Salg 
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Diverse annet  

Engel og stjerne-  
Gjør-det-selv-pakke 

Streetwires laget en liten ”gjør-
det-selv”-pakke, der du kan lage 
enten en engel eller stjerne, 
akkurat lik de som Streetwires 
selv lager. Selve formen er 
ferdigbøyd, så det er pynting 
med kobbertråd og/eller perler 
som gjenstår. 

Pris NÅ kr. 20,- 

Lite reinsdyrhode 

Professor Pedro står bak dette 
reinsdyrhodet med perler. 
Total høyde med gevir: ca. 12 cm 

Pris NÅ kr. 30,-  

Utsalgspriser i Nok, inkl mva 

Professors 
smykkebyste 

Professors smykkebyste i 
ståltråd kan henge på en vegg 
eller stå på et bord. Skulpturell 
dekorativ og samtidig svært 
funksjonell.  Mål: ca. 60 cm høy 

NÅ kr. 200,- 


