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CHAKRA

De 7 chakra er punkter i

kroppen som har direkte

forbindelse til vores fysiske

krop og hvad vi tiltrækker i

det hele taget. På min blog

på www.annweidesign.com

skriver jeg om chakra i

marts måned. 

GRATIS TIL AT PRINTE

I marts måned kan du printe

ovenstående lille plakat med

chakra. Gå ind på bloggen på

www.annweidesign.com/blog 

NYE SMYKKER

NY KOLLEKTION med

Chakra smykker på vej.

Kommer 1. april på ann wei

design. 



SOFT SEA KOLLEKTIONEN

Hvordan skaber jeg en

kollektion? Først inspireres jeg

af naturen, dernæst tegner jeg

ideer og laver nogle modeller

og så skabes kollektionen lidt

efter lidt. Smykkerne

fotograferer jeg og sætter i

webshoppen. Sådan er min 1-

kvindes lille forretning. 
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TREND 2020

I år ser vi mange pastelfarver i

tøjet, hvis man ellers går op i det.

Jeg synes vi danskere er pæne i

lyse farver. Min SOFT SEA

kollektion har smukke rosa og

beige farver. Se den på www-

annweidesign.com/kollektion

Soft Sea

 

"Det er aldrig for sent

at leve på en ny måde"



ET LIV MED MENING

Hvad giver mening for dig?

Følger vi allesammen bare

strømningerne eller tør du

at gøre det du synes er

meningsfyldt? Det kræver

sin kvinde at stoppe toget

eller at hoppe af. For de

fleste i de cirkler jeg

kommer, så betyder naturen

og stilheden meget. Kreative

sysler, at læse og være til

stede. Eckhart Tolle har

skrevet "En ny jord" om at

leve i nuet og om livets

mening. 

 

DANSK PARADIS

Samsø er det skønneste lille

Paradis. Fuld af

naturoplevelser og langsom

livsstil. Du kan komme til

Samsø fra både Jylland og

Sjælland. 
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BOHEME

Mine smykker er til dig som

lever en fri livsstil. 



VI SES!

Hold øje med den nye chakra kollektion. Tak fordi du

læste med - måske livet blev lidt "langsommere" for

en stund. Varme hilsener Annette
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DESIGN BUTIK

Kender du Polymorph på

Jagtvej? Det er en butik med

det skønneste tøj - lige ved

siden af Jægersborggade.

Der er 10 designere - alt

laves i hånden. Jeg har mine

smykker der fra 1. april. Kom

endelig på besøg, hvis du er

i nærheden. 

www.annweidesign.com
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