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NYHEDER

En ny tepotte er designet med en enkelt kop inkorpore-
ret på toppen. Men serveringen kan godt udvides til to,
hvis potten suppleres med en My Tea termokop. Kanden
rummer dog kun 7,5 dl, så den passer bedst til solostunder
eller tosomhed. Det snehvide sæt er fremstillet i porcelæn,
rustfrit stål og silikone, og så er det bare at beslutte sig for,
om teen skal være sort, grøn, rød eller hvid. MyTea tepotte,
399 kr., My Tea termokopper, 170 kr. for 2 stk. pego

Tlf., 3673 2073, www.evasolo.com

Tea for two

Designer Pernille Veas nye porcelænsserie til børn er inspireret af
den legendariske italienske tegnseriefigur La Linea fra 1970’erne –
med små dyr, der bliver levende i den karakteristiske Black Contour-
linje: En kat, en snegl og en krokodille. Det nye stel i ministørrelse
omfatter tallerken, kop og dyb tallerken. 

»Mine børn har altid gerne villet spise fra de samme tallerkner
som os voksne, også selv om servicet var for skrøbeligt og upraktisk
for dem. Jeg har længe spekuleret på, hvordan jeg kunne finde den
perfekte balance mellem barnlig charme og elegant porcelæn,« for-
tæller Pernille Vea. 

Black Contour Kids børnestel, 199 kr. pego

www.menu.as

Flot stel til børn

Det er første gang, Hans J. Wegners gamle gyngestol fra 1983 bliver
sat i produktion, og det har taget længere tid end beregnet. Særligt
udformningen af ryggen har været igennem adskillige prototyper,
før den kom på plads. Men nu er pp126 endelig gennemarbejdet,
klar til produktion og godkendt af Wegners Tegnestue. Pris fra
33.875 kr. pego

Tlf. 4817 2106, www.pp.dk

Godkendt gyngestol

Når menuen står på tærte, kan det indimellem være svært at få
bunden tilpas sprød, ligesom det kan være et hyr at få tærteformen
gjort ren bagefter. Men en ny såkaldt PiePan skulle løse problemer-
ne, i og med at bunden er perforeret. De mange små huller giver var-
me og luft til tærtebunden, så den bliver gylden og sprød og dermed
nemt giver slip på formen. Den nye tærteform er lavet af metal, kan
bruges i både el- og gasovne og tåler opvaskemaskine. PiePan fås
hos førende isenkræmmere, 100 kr. pego

Tlf. 5581 8022, www.brixdesign.com

Sprød nyhed til
tærteelskere 

FUNKY LAMPE
Det italienske brand Foscarini er langt fremme i skuden på lampefronten.
Lige nu med den funky bordlampe, der er inspireret af skorstenen på et
skib, og hvis navn er lånt fra det berømte fyrtårn i Bretagne ”Binic”. Det
store tegneserieagtige lampehoved udfordrer visuelt tyngdekraften og
fås i hvid, grå, grøn, amarant rød, orange og petroleumsblå. Binic, h 20 x
d 14 cm, designet af Ionna Vautrin, 1.060 kr. pego

Tlf. 33327041, www.casashop.dk 
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