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Hovedsaklig forhandler vi et Norsk design
med stort utvalg, noe for enhver! Lue-hattene
er inspirert av 1930-tallet og Chaplin’s damer.
Hattene er lune og behagelig og kan brukes
ute i regn, kulde eller inne.
Historien

Jeg traff Signe (designeren) høsten 2015, og vi fant fort
tonen. Jeg ble helt betatt av alle de vakre hattene, og i
tillegg - Norsk design! - også har alle navn!! Vi ble raskt
enige om at dette måtte jeg bare holde på med. Sånn ble
det!

Klassisk

Team Henriksen & Hattedama har den glede av å presentere et bredt utvalg av lue-hatter, som vi kaller de. For
de er jo ikke helt hatt-hatt, eller ei lue. Nei, det er akkurat
midt i mellom, noe som er med på å senke terskelen for å
bruke et hodeplagg.
Her er det mange farger og varianter. Det er bare et lite
utvalg presentert her. I nettbutikken ser du det hele og
finner spesifikasjoner på kvaliteten. Eget produktark og
størrelses-veiledning finnes i vårt dokument-rom.
I 2018 har vi utvidet sortimentet ytterligere.

Laban
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Sommer

Det er et stort utvalg av lue-hatter hos oss. Vi har ofte bare noen
få av hver type/farge. Det er derfor vanskelig å vise hva vi har på
lager til enhver tid. Ta kontakt hvis du har spørsmål.
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Hvordan velge rett hatt eller caps?

Ansiktsformen avgjør hvilken type hatt du bør bruke. Her er en liten veiledning på identifisering.

Oval

Alle hatter fungerer for
deg som har et ansikt
med perfekt symmetri

Lange tynne ansikter Små runde ansikter kan
For å gi deg symmetri
se litt korte og butte
krever det at du bruker en krever at hatten ikke gir
deg noe ekstra høyde,
ut. En hatt som gir deg
hatt som gir illusjon av
en forlengelse av ansiktet. med mindre du legger høyde og med litt større
til litt i vidde.
brem, er perfekt for deg.

Lang

Rund

Du har to muligheter her.
Enten en bredere hatt
med en brem eller en Flat
Cap.

Forslag til hatter kan
være:
- Flat Cap
- Pork pie
- Fedora

Forslag til hatter kan
være:
- Sixpence “newsboy-cap”
- Fedora

Forslag til hatter kan
være:
- FlatCap
- Fedora
- Sixpence “newsboy-cap”

Unngå:
- The Trilby

Unngå:
- Pork Pie og
The Trilby

Unngå:
- Pork Pie og
The Trilby

Kort

Forslag til hatter kan
Forslag til hatter kan være:
være:
- FlatCap
- FlatCap
- The Trilby
- Sixpence “newsboy-cap”
- Pork pie
- Fedora
- Pork pie
Unngå:
ingen spesielle

Unngå:
- Sixpence “newsboy-cap”
- Fedora

Firkantet

Modellnavn:

-Sixpence “newsboy-cap” - FlatCap

-Army hat

-Fiddler hatt

-Fedora

-Pork pie

-The Trilby

Lagerføres i forskjellige farger og størrelser.

Velg rett farge.
Det er en målsetting å komplettere fargen på hatten med ditt yttertøy, fremfor din t-skjorte eller skjorte. Da fullfører
du antrekket, og skaper en helhet.
Sort eller grå
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Blå (inkl. jeans)

Brun eller Kamel

Grønn

Rød eller burgunder

Modellene
Vi har holdt litt på med capsene nå, og fått en god del
erfaring. Hovedutvalget vårt er i 2018 capser med høy
kvalitet, mye ull i fabrikasjonen, og i tillegg finnes mange
modeller i 5 størrelser fra S til XXL.
Dette er “sesongvare”, så det ikke alltid vi har på lager det
du ser avbildet her. Nettbutikken er stort sett ajour.

Artikkel 4001568
VOBOOM
Fiskeben beige

VOBOOM
Detaljbilder av SIX Pence “Newsboy” cap, for gutta.

Artikkel xxxx
VOBOOM
Sommer i bomull,
Sort

Artikkel xxx
VOBOOM
Sommer i bomull,
Vinrød

Artikkel xxx
VOBOOM
Sommer i bomull,
Beige

Artikkel 4002568
VOBOOM
Spettet grå/sort

Artikkel xxxx
Artikkel xxx
VOBOOM
VOBOOM
Olivengrønn spettet Sort

Artikkel xxxx
VOBOOM
Sommer i bomull,
Marineblå

Artikkel xxx
VOBOOM
Sommer i bomull,
Blå m/mønster

Artikkel 4004568
VOBOOM
Fiskeben grå

Artikkel xxx
VOBOOM
Fiskeben s/h

Artikkel xxx
VOBOOM
sommer i bomull,
Sort
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Engelsk kvalitet.

Artikkel 8020xx
J&J Brun cordfløyel.
Str S - XXL

I Norge benevner vi mange av disse capsene som “sixpence”. Det er dog litt forskjellig navn på flere av modellene. Ved kommunikasjon med oss, kan det være greit å
vite hva vi snakker om.
Ett eksempel kan være hatten vist til høyre her. Den kalles
for Fiddler hat, og har vært et design som har eksistert i
over 200 år! God ullkvalitet, vi har den i sort og kommer i
tre størrelser; M - L - XL. Artikkel 8000xx

Artikkel 8011xx
Liten størrelse
53 - 55 cm

Artikkel 8002xx
J&J Tweed i brune toner, med en
markert rustbrun stripe.
Ull og polyester. Tynt satengfôr
innvendig.
Str S - XXL

Artikkel 8023xx
J&J Aschford i mørk grå tone, med en
markert vinrød stripe. Ull og polyester. Tynt satengfôr innvendig.
Str S - XXL

Artikkel 8012xx
J&J Army cap i sort. Nydelig fiskebensvevd bomull. Bomull og polyester. Tynt satengfôr innvendig.
Str M-L-XL

Artikkel 8014xx
J&J FlatCap i mørk grå fiskeben.
Quiltet fôr innvendig som isolerer
noe mer. Ull og polyester.
Str. S - XXL

Artikkel 1610xx
J&J Marineblå og fiskebenvevd med
ispedd av noen lyse “lus”. Ull og
polyester. Quiltet fôr innvendig.
Str S - XXL

Artikkel 8018xx
J&J Colerado i olivengrønn med røde
og gule markerte ruter. Ull og polyester. Quiltet fôr innvendig.
Str S - XXL
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Sommerhatter
Om sommeren er det greit å ha et hodeplagg
for beskyttelse av hodet mot sterk sol. Et must
på båten, deilig når du slapper av med en bok
eller når du driver på i hagen. Utvalget endrer
seg hele tiden, men her er litt av 2018 kolleksjonen.

Side 35

Artikkel TPN - 5015019
Fuglehus i tekanne form, keramikk.
Artikkel CSVNB - 5016825
Fuglekasse med grønn front og forsterket hull i metall. En meget
solid fuglekasse.

Artikkel CL4 - 5016160
Foringsbrett for fugl med ekte
terracottatak!
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Artikkel URNFN - 5017310
Foringshus i keramikk.

Artikkel HP - 5092329 el. 5092332
En solid forsterker til hullet i kassen.
Diam enten Ø29 mm el. Ø32 mm
1 stk/pk

Artikkel NENBY - 5015173
Rekkehusene New England nest box.
Fuglekasse med “takstein”.
Artikkel N7 - 5000183
Fuglekasse i bjerk
Artikkel RNP1 - 5000015
Flettet fuglekasse, ovalt hull

Artikkel ESBN - 5016818
En moderne utformet fuglekasse som passer godt inn i urbane miljøer.

Artikkel N8 - 5000121
Fuglekasse i bjerk med stor åpning.
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Artikkel MBB2 - 5014623
Mini Marihøne og insekt hus

Artikkel LL4 - 5001135
Marihøne og insekt hus

Artikkel LBT - 5000336
Marihøne og insekt tårn i bjørk.

Artikkel MLBT - 5014609
Mini Marihøne og insekt tårn

Artikkel CBN2 - 5013510
Fuglehus eller humlehus i keramikk
med tak og bunn

Artikkel HH5 - 5013749
Pinnsvinhus i kvist
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Artikkel CBN3 - 5013510
Keramikk humlehus. Plasseres på
bakken.

Artikkel BMUG - 5017556
Humlehus i krus

Artikkel OBB - 5018971
Flaggermushus dobbel

Barnas hage

LITTLE PALS
Nedsatt pris. Forbehold om utsolgt!

Artikkel 1240XX
Artikkel 1240XX
Artikkel 1240XX
Planteskje og gaffel, blå Planteskje og gaffel, ros Planteskje og gaffel, grønn
1 stk av hver/ Pk
1 stk av hver/ Pk
1 stk av hver/ Pk
Artikkel 131116
Knepute med
redskap, rosa
1 stk/ Pk

Artikkel 126976
Knepute med
redskap, grønn
1 stk/ Pk

Artikkel 123883 Artikkel 124415
Plantesett, grønn Startsett, blå
1 stk/ Pk
1 stk/ Pk

Artikkel 124293
Vannkanne, blå
1 stk/ Pk

Artikkel 130966
Artikkel 126822
Redskapssett langt Spade, grønn
1 stk/ Pk
1 stk/ Pk

Artikkel 124781
Artikkel 124842
Mini startsett, rosa Mini startsett, grønn
1 stk/ Pk
1 stk/ Pk

Artikkel 124927
Artikkel 1244XX
Vannkanne m/red. Bøtte og spade, grønn eller blå
1 stk/ Pk
1 stk/ Pk

Artikkel 126XX
Kost rosa
Kost grønn
Rake grønn
1 stk/ Pk
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Nett og stammebeskytter
Tynne, UV-resistente, svarte og
formstabile. Nettene er egnet for
oppbygging av beskyttelse mot
fugler og vilt.
Bær nettet har en rute på 10 x 10
millimeter, og kan legges direkte
Artikkel 6051336
på bakken og videre over for eks.
FRUKT TRE NETT 8 x 10 m
roser og løkvekster.
1 stk/pk
Timeglassformet nett med 15 x 15 mm Tre nettet har en diagonal rute på
15 x 15 millimeter og legges over
maskesrørrelse. Sort.
trær og større busker. Respekteres av rådyr og fugler! Synes
ikke på noen meters hold. Vel
egnet for moreller.
Artikkel 6051335
BÆRNETT 4 x 5 m
1 stk/pk
Dette bærnett har 10x10 mm
maskestørrelse. Sort.

Artikkel 6052144
STAMMEBESKYTTER 110 mm
2 stk/pk
Stammebeskytter spenner seg
rundt stammen som gjør at de er
lette å sette opp og krever ingen
støtte. Stammebeskytteren er UVbestandig som gir en lang levetid.
Fungerer utmerket på stammer
med en tykkelse opp til 10 cm.
Lengde 110 cm.
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Oppbinding

Artikkel 6320201
BIO-STRETCH 20 m
1 stk
Biostretch består av et mykt material slik at den er veldig skånsom og velegnet for å bruke på de mest skjøre
plantene, men allikevel så sterk at den tåler større
grener også. Elastikken i Biostretch gjør at den føyer
seg etter veksten etter hvert som dine planter vokser,
på en fast, men skånsom måte. Biostretch går i oppløsning (faller naturlig av planten) og formuldes i bakken
etter ca 18 – 24 måneder ute, avhengig av været. Den
er derfor super til dine planter, men også for miljøet!
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Vi får Norge til å blomstre!
TEAM HENRIKSEN
Pb. 1050, Bekkajordet - 3194 Horten
Showroom-eller hente direkte fra lager;
Ring for avtale!
Apenesbakken 3 - 3189 Horten
Tlf. 33 04 13 11
Just
mob. 906 98 915 e: just-hen@online.no
Cathrine
mob. 906 11 321 e: cathmat@online.no
www.teamhenriksen.no
Forbehold om trykkfeil.

Besøke Sommerbyen eller Festivalbyen Horten?
Se hva som skjer! http://www.visithorten.com/
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Foto: Cathrine Matsen
Passiflora incarnata - Parsjonsblomst

VELKOMMEN TIL
HAGESALONGEN
TEAM HENRIKSEN!

God jord er viktig for god avling eller god blomstring. Den beste jorden lager du selv! Med Jorakompost er det svært enkelt å omdanne ditt matavfall til den beste jord. Det er effektivt, og svært
brukervennlig med Jorakompost. Kontakt oss om
du vi ha en nærmere prat om det hele.
I 2018 utvider vi med flere produkter for
utemiljøet. Hengekøyene fra Ticket to the moon
har endelig kommet til oss. Vi vet, de er helt fantastiske. Det motiverer til å sove en natt ute, eller til
å ta en velfortjent pause fra hagearbeidet. Ungene
elsker den!
Sixpence utvalget blir bedre og bedre. Nå har vi
stort utvalg med flere størrelser.
Vi etterstreber alltid at vårt sortiment skal ha god
kvalitet.
Hilsen fra oss i Team Henriksen
Cathrine Matsen og Just Henriksen

