
Du är en ängel
Vackert halsband i form av en 

ängel och ett stort hjärta. På 
baksidan står det ”Du är en”, 
ordet ”ängel” är underförstått. 
Hänget är 17x 23 mm och 
kedjans längd är 36-46 cm.I 
slutet av kedjan hänger en 
bricka med texten ”Välj kär-
lek”. Smycket är gjort i rostfritt 
stål och kommer i en silvergrå 

organzapåse. Finns att köpa på 
kreativinsikt.se, 08-621 11 22, 

för 149 kr.

TexTil för alla Tillfällen
I Tunisien har man i flera århundranden vävt en typ av 
handduk som kallas Foutas. Tunisierna knöt förr i tiden 
tyget runt sina höfter när de var ute på fältet arbetade och 
än idag används Foutas i det dagliga livet. Tyget är vävt 
helt i bomull och är mycket tvätt-och slitstarkt. Foutas 
har många användningsområden, de kan användas som 
picknick-filt, handduk, bordsduk eller som en dekorativ 
sjal. De finns i en mängd olika färgkombinationer och 
genom att köpa handdukarna bidrar du till Tunisiens 
lokala hantverksindustri. Foutas kostar från 370 kr och 
finns att köpa på foutadeval.se, 0736-28 30 20.

en bok som värmer 
I samarbete med Hemmets Journal, 
Erikshjälpen och Libris har det under 
hösten stickats för fulla muggar. Frivil-
liga handarbetsutövare har använt sina 
restgarner till att sticka värmande kläder 
till behövande barn. Kläderna skickades 
sedan ner till nyfödda barn på sjukhuset 
i Mpongwe i Zambia för att öka överlev-
naden bland de nyfödda som behöver 
värme. Nu har det skapats en inspira-
tionsbok för de som vill fortsätta sticka 
värmande babyplagg. Boken ”sticka 
och skicka” finns att köpa på hjshop.se 
för 149 kr. Du kan också ringa 
040-38 52 80 för att beställa boken.

musik för Djurens räTT
Ett 20-tal artister, bland annat The Sound-
track of Our Lives och Amanda Jenssen, har 
tillsammans skapat en skiva för att ta ställ-
ning mot djurförsök. CD-skivan ”Artister mot 
speciesism” innehåller 74 minuter musik och 
intäkterna från försäljningen går oavkortat till 
Djurens Rätt och Djurrättsalliansen. Skivan 
finns att ladda ner på bland annat iTunes, och 
att köpa på djurensratt.se, 08 - 555 914 00, 
för 119 kr.

magiska ting

snälla miljöskålar
Dessa multikulörta fat och skålar är gjorda 
av återvunnet returpapper som därefter 
lackats. De är tillverkade av det icke vinst-
drivande vietnamesiska Fair Trade-
 företaget Mai Handicrafts. 

De arbetar för att hjälpa under-
privilegierade grupper i 
Vietnam med utbildning 
och arbete. Skålarna finns i 
olika utförande, från 
99 kr, på buyfair.se
0703-76 97 05.

PosiTiv aPP
Påminn dig själv att tänka positivt!
Med Thoughtful app kan du själv kombinera 
olika tankefragment och skapa en egen 
affirmation.  
Alla tankefragment är utvalda för att upp-
muntra till önskningar, förväntningar och 
uppskattningar. Appen är utformad så att 
du med olika bakgrundsmönster, färger och 

former kan skapa ditt eget affirmationskort och ha det som start-
bild på din telefon. Thoughtful app finns att köpa på AppStore och 
kostar 15 kr. För mer information kontakta Anna Sköld, 
0708-25 77 49, eller gå in på lumumma.se.

lugnT meD öronProPPar
Är du känslig mot höga ljudvolymer eller bara 
vill ha lugn och ro? 
Öronpropparna från Happy 
Ears sänker ljudet utan att 
förändra ljudkvalitén. Perfekt 
för dig som har svårt att sova
eller vill meditera ostört. 
                 Ett par kostar 50 kr
                         och finns att köpa på 
                                 designtorget.se, 08-51 80 74. 
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