MUSIK OG DANSENDE LYS

Philips’ musikhøjtaler, PX840T, er det perfekte
bærbare anlæg til musikelskende teenagere (og
alle os andre). Den kan videregive musik via
Bluetooth, usb-stik, cd eller den indbyggede
radio med FM og AM. Den har en dyb og solid
lyd, og så har den en ekstra finesse: et lys, der
følger musikkens rytme, så det bliver endnu sjovere at danse til en fest. Ca. 1.799 kr. (vejer ca.
3,8 kg). Fås i elektronikbutikker.

BLIDE TONER

Blå, beige og brune farver klæder hinanden, som det ses
i denne dejlige opdækning: ensfarvede bloklys fra ca. 15
kr. og servietter fra ca. 20-30 kr. fra Asp-Holmblad, tlf.
43 22 96 96, blåt bloklys med præget mønster ca. 89 kr.,
glasvase ca. 169 kr. og dækkeserviet ca. 79 kr. fra Lene
Bjerre, tlf. 96 71 21 00.

SMUKt STRIK
SEJ
BLØDHED

Papfar har lavet
dette smarte sæt i
bomuld til drenge i str.
3-10 år. Det består af vaffelmønstrede bukser med let
poset effekt til 229 kr., ”bedstefar”
T-shirt til 199 kr. og et smart stribet
tubehalstørklæde til 129 kr. For mere
info kontakt tlf. 75 36 00 44. Tilbehøret er privatejet.

Klassisk enkel og
smuk strikpullover i
flere blå nuancer i
bomuld/akryl med
lav rullekrave
ca. 599 kr. i
str. S-XXXL
fra Skovhuus,
tlf. 97 11 67 33.
Tilbehøret er
privatejet.

FORHANDLERE: Alle
de nævnte telefonnumre
henviser til nærmeste
forhandler.

MIDNATSFARVET MODE

Mørkeblå nuancer er perfekt til efteråret. Både
Ze-Ze og Zhenzi, tlf. for begge 74 43 02 07,
laver smart tøj til fornuftige priser, og begge
har et godt øje til farven midnatsblå i år:
Ze-Zes fine bluse i viskose og elastan
koster ca. 349,95 kr., de gode Sannebukser i bomuld, polyester og elastan
ca. 499,95 kr., begge fås i str.
S-XXXL. Zhenzis bløde,
langærmede bluse i
100% bomuld til ca.
299,95 kr. fås i str.
42-56. Tilbehøret er
privatejet.

INCITERENDE
INDIGO

Mary-serien er en populær lingeriserie fra Femilet.
Hver sæson kommer den
i nye smukke farver, og i
dette efterår er det en
smuk indigoblå. Full Cup
BH med ekstra brede
stropper for komfort og
god pasform ca. 370 kr.
(i str. B-H). I serien
findes trusser i tre forskellige modeller, den
viste er såkaldte pants,
som sidder perfekt og
giver god støtte, pris
ca. 230 kr. i str. 36-44.
Tlf. 96 60 44 44.
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