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Min egen  
önskeklapp

Jag önskar mig 
lite rolig och 
uppiggande 
konst i julklapp. 
Snääällla 
tomten, köp 
Jesper Zaccos 

underbara ”Lilla 
Bronx” till mig! 

Kostar 1 800 kr på  
www.andyland.se 

inredaren. Tjocka 
och glansiga metallic
kuddar från Etol finns i flera 
färger. Kostar 440 kr st på 
www.inreda.com.

tonåringen. Härligt 
smaskiga läppglans i sma
kerna persika, jordgubb och 
körsbär. En ask med tre glans 
kostar 49 kr på Lagerhaus.

bortskämda barnet. Exklusiva vov
ven Lexi har massor av tokroliga egenskaper. Hon 
älskar sin rosa klänning, pratar gärna i sin mobil och 
säger till när hon vill bli kliad på ryggen. Kostar ca 
1 495 kr i välsorterade leksaksaffärer.

coola killen. 
Nu finns även barnkol
lektionen med Junkfoods 
häftiga Rolling Stones
tröja. Kostar 399 kr på 
www.babyshop.se

farmor. 
Grytunderlägg från 
Klippan. Kostar 60 kr. 
Ring 043544 88 80 
för köpsställen.

faster. Tallrik Orient 
från Duka. Finns i tre färger 
och kostar 59 kr. Läs mer 
på www.duka.se

mormor. Tjusig, 
orentaliskt inspirerad spegel  
från Jotex kostar 139 kr. 

minstingen. 
Leksakslådan av trä från 
JaBaDaBaDo är söt som 
socker! Kostar 520 kr på 
www.inreda.com. 

katten. Matskål med 
snyggt bling, ”Fishbone pink”, 
kostar 189 kr och finns på Fa
shion for cats. Hemsidan heter 
dock www.fashionfordogs.se

prinsesssan. Bubbelgumsrosa 
mobil från Sony Ericsson Z610i. Sjukt 
snygg! Kostar 1  895 kr utan abonnemang. 

11-åringen. Snygga 
dekorklistermärken för laptop 
och iPod! Finns både till MAC 
och PClaptops, iPod Video 
samt iPod Nano. Kostar från 
125 kr på www.bluebox.se

besserwissern. 
”Stora quizboken om 90 
talet” innehåller allt från Spice 
girlsfrågor till gissa ZTV 
kändisen. Superkul med frå
gor som: Vem snodde tvålen  
i Robinson 1999? Kostar  
99 kr på www.bluebox.se

den som 
har allt. 
Vacker pall i 
sheeshamträ 
(40x40x20 cm), 
349 kr på Indiska.

yngsta dottern. Henry Warmheart är 
bedårande söt. Han kan dessutom värmas i mikro
vågsugnen, vilket gör honom ännu gosigare att krama. 
219 kr på www.coolstuff.se

Åsa
Journalist och

 trebarnsmor

Färg, 
form 

och funk-
tion, visst 
går allt att 
kombinera! 
Därför är 
mina julklap-
par till familj 
och vänner 
praktiska 
(oftast), 
 roliga — och 
snygga. 
Happy shop-
ping!


