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Colofon
Op de cover
Cape ‘Leticia’, 100% baby alpaca wol, reversible met kwasten. 
Elegant en aangenaam warm. € 295,-

Modellen
Anne, Berth, Ella, Kyara, Lieke, Niek en Tonny

Fotografie
© Quinta Buma/www.quintabuma.nl  i.s.m. Norbert Voskens

Locatie
Theaterwerkplaats Roest, Ooijse Bandijk, Nijmegen

Vormgeving + kleuradvies
Jan en Gaby Langelaar, www.colourwise.nl

Weeldig  
is een uitgave van ©2019 Scottish Pimpernel 

In dit magazine vindt u een klein voorproefje van de  
uitgebreide collectie die u in de webshop, popup-winkels  
en op de beurzen aan zult treffen. 

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Beauty by nature!
Met de nieuwe najaarscollectie 2019/2020 bieden we  
u een unieke en kleurrijke collectie die uw alledaagse  
dagen speciaal maken en uw speciale dagen bijzonder.
De ontwerpen zijn gemaakt van de mooiste wollen  
kwaliteiten en komen van de beste breiers en wolhuizen 
van over de hele wereld.
25 Jaar vasthoudend aan de waardes van kwaliteit  
en tradities zijn we ook altijd op zoek naar vernieuwing.  
Hiermee hebben we een groot vertrouwen opgebouwd  
bij klanten én bij gespecialiseerde breihuizen die hun  
producten aanbieden exclusief bij de Scottish Pimpernel.
Neem een kijkje op de pagina´s 8 en 18 waar de merken 
Astrifa en Noble Wilde een idee geven van hun speciale en 
unieke collectie voor Nederland. Blader en geniet.

Met een warme groet, Simone Sandgren-Daamen.

1   Fisherman  259,-

2   Astrifa ‘Windham’  315,

3   Ivko rok 179,-

4   Ivko vestje  229,-

5   Astrifa ‘Windham’  315,-

6   Ivko vestje  199,-

7   Rosemarie alpaca 325,-

8   Art en Laine ‘Papillon’ 339,-

9  tassenvantanya.nl ‘Designer tas’ rundleer 335,-

1  Astrifa ‘Villach’  265,-

2  Donegal Design cape  149,-

3  Manuela Bedford ‘Rayas’  199,-

4  MARINAbags.nl Unieke handgemaakte leren tassen  195,-

5   tassenvantanya.nl ‘Werktas’ leer  395,-
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‘ Een eigen  
handschrift’

     Dat is wat u krijgt bij de Scottish Pimpernel.  
Hét adres in Nederland voor truien en vesten  
van ASTRIFA die u nergens anders vindt.  
100% merino wol!

1   Astrifa ‘Camino’ vest (Duitsland). Ribstructuur gebreid, licht  
getailleerd, 100% merino, ook in navy-wit en rood-wit verkrijgbaar 249,-

2   IrelandsEye ’Trellis’ sweater (Ierland). Licht getailleerde trui met  
ruitmotief, half hoge, iets uitstaande kol in diverse kleuren verkrijgbaar,  
95% merino / 5% cashmere 135,-

3   Fisherman out of Ireland (Ierland). Visgraat motief, open vest met  
steekzakjes, 100% merino-lamswol 259,-

4   Manuela Bedford ‘Olivia’ (Peru). 100% baby alpaca, midgrijs-roomwit  
met zachtroze details. Heerlijk zacht, pilt niet en kleed mooi af 225,-
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Exclusief  
bij de 

Scottish 
Pimpernel

95% merino / 5% cashmere €135  
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Op onze site scottishpimpernel.nl vindt 
u een uitgebreide collectie Ierse kabel-
vesten en truien voor een zachte prijs.
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Alpaca
Het is warm, waterafstotend en ook nog eens hypoaller-
geen. Het lijkt op schapenwol, maar het heeft thermische 
eigenschappen omdat de vezels hol zijn. Het bevat geen 
lanoline, een natuurlijke was in schapenwol waar sommige 
mensen allergisch voor zijn.
Door de gladde vezel kriebelt en prikt het niet aan de huid. 
Personen die allergisch zijn voor schapenwol, zijn dit 
hoogstwaarschijnlijk niet voor alpacawol.

1   Araña ‘Marisabel’ (Peru). Drie weken handarbeid om dit prachtige vest van 100% baby alpaca wol  
te breien. Excellent vakmanschap voor jarenlang plezier    335,-

2   Aine ‘Kilcarra coat’ (Ierland). Van Ierse schoonheid. In verschillende prachtige kleuren Donegal wol  
verkrijgbaar. Op vele manieren te dragen met deze geweldige kraag. Een schotse speld bijgeleverd  185,-

3   Handstrickerei ‘Wolfgangsee’ (Oostenrijk). 100% Merino wol. Handgemaakte mantel met parelmoer knopen 
Prachtige afwerking, voelt heerlijk zacht aan    465,-

4   Donegal Design (Ierland). 100% wollen mohair. Elegante jas in Chanel-look, heerlijk licht én warm 235,-

5   Araña ‘Paracas’ (Peru). 100% baby alpaca. Licht getailleerd, prachtig frisse kleuren met shawlkraag 229,-
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Astrifa
kenmerk  

uit een rijk  
verleden

Een product van Astrifa staat voor 
handwerk, kwaliteit en is uniek.  

De ontwerpen zijn gebaseerd op de 
alpinistische cultuur en traditie uit  

een rijk verleden. De kleding past  
bij het (adellijke) landleven.

De productie draait op milieu-neutrale 
electriciteit van Schönau in Beieren 

Duitsland. Ieder voorjaar geeft de  
Scottish Pimpernel opdracht voor het 

laten breien van unieke vesten  
die alleen bij ons te koop zijn.

Prachtige
details

Creëer uw eigen  
kleurcombinatie

1   ‘Windham’. 100% merino wol. Dubbelgebreide vestjas met zijsplitten en opstaande  
kraag. In uw eigen lievelingskleuren te bestellen. Met knopen van uw keuze. 315,-

2   ’Retz’. Kort vest met opstaand boordje voor aangename warmte in de hals.  
In lichte ribstructuur gebreid, afgezet met bloemmotief aan de voorzijde en boord 239,-

3   ‘Pilsen’. Vestje afgezet met fluwelen kraag en randjes rondom. 100% merino wol  
in blokjesmotief gebreid. Zilverkleurige bolle knoopjes en steekzakjes 249,-

4   ‘Obereck’ In ribstructuur gebreid vestjasje met 2 splitjes aan de achterzijde en  
heuse manchetten. Elegante klasse. In koraalrood afgezet met anemoon-roze 249,-
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Made in 
Scotland

Geïnspireerd door het ruige, 
schitterende Schotse landschap en  
de typische kleuren uit de natuur,  

startte Rosemary Eribé in 1986  
met het ontwerpen en produceren  

van wollen knitwear.
Hip en traditie gaan hand in hand  

door het gebruik van spannende  
en sprankelende kleuren in  

prachtige dessins, in de mooiste 
wollen kwaliteiten van Schotland.

3   IrelandsEye ‘Killiney’ (Ierland). 95% merino, 5% cashmere. 
Heerlijk los vestje, makkelijk te combineren. In 5 kleuren verkrijgbaar 99,-

4   Art en Laine ‘Versailles’ (Duitsland). Unieke breikunst van het hoogste niveau. 
Extra fijn, zacht en vuilafstotend. Chique creatie 329,-

5   Harley of Scotland (Schotland). Superzacht vest met ijslandmotief.  
Moderne traditie 129,-

1   Eribé ‘Pioneer’ cardigan (Schotland). 100% merino lambswool,  
gesponnen in Schotland. Easy fit, relaxed open vest 225,-

2   Ivko kraagvestje (Servië). Mooi getailleerd. Bijzonder fraaie kleurstelling.  
54% superfijne merino, 20% viscose, 15%katoen, 3%pol. 219,-
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95% merino / 5% cashmere €95  
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1   Eribé ‘Pioneer’ (Schotland). 100% lambswool, gesponnen in Schotland.  
Kan als jas gedragen worden. In warme herfsttinten 265,-

2    Manuela Bedford ‘Mariel’ (Peru). 100% baby alpaca vest  225,- 
Daaronder een Bayroad (Nieuw-Zeeland). 100% merino wollen  
truitje met watervalkraag in meerdere kleuren verkrijgbaar 79,-

3   Astrifa ‘Dreiham’ (Duitsland). 100% merino wol. Prachtig buitenvest  
met kunstig gebreide folklore motieven. In diverse kleuren verkrijgbaar 315,-

4   IrelandsEye ‘Ardana’ (Ierland). Kabel sweater. Mix van wol, zijde,  
katoen en cashmere. Sportieve trui 139,-

‘Folklore’ 
de nieuwe trend     

in 2020
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Colours  
by nature

Wist u dat kleuren op wollen vezels  
het mooist tot hun recht komen? Intens  

maar van een natuurlijke schoonheid.
Art en Laine is een klein Duits wol-label  

die breikunst maakt van het hoogste niveau. 
Door gebruik te maken van de fijnste merino 

kwaliteiten zijn de kleurrijke ontwerpen  
uitermate zacht en warm, vuilafstotend en 

hebben een hoog draagcomfort.

1   Art en Laine (Duitsland). Duitse klasse van 100% extra fijne merino wol.  
Prachtige kleursamenstelling en dessin 329,- 
tassenvantanya.nl. Leren werktas 335,-

2   Manuela Bedford ‘Sofia’ (Peru). 100% baby alpaca. Licht getailleerd, 
 half lang vest met houten knoopjes. Non-pilling 225,-

3   Handstickerei ‘Maria Wörth’ (Oostenrijk). Handgemaakt vest van  
100% erg zachte merino wol. Fantastische details 395,-

4   Astrifa ‘Ahorn’ (Duitsland). Lang dubbelgebreid vest met splitten en  
opstaande kraag. Kijk voor het gehele vest op pagina 22 315,-
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Kleuren  
maken  
de vrouw
We krijgen de meeste complimenten als  
we mooie kleuren dragen. De Scottish 
Pimpernel kiest altijd voor melangekleuren, 
garens die gesponnen worden van meerdere 
draden met kleine kleurnuances.  
De sprankelende kleuren zorgen voor een  
mooi zacht en  fris effect op onze  
huid in zomer en winter.

1   Manuela Bedford ‘Rayas’ (Peru). Een elegant vestje van 100% baby alpaca wol in frisse kleuren  
voor een zonnig humeur. Ook in blauw (zie pagina 2) 199,-

2   Harley of Scotland Koltrui (Schotland). Superfijne lambswool 129,-

3   Manuela Bedford ‘Sofia’ (Peru). 100% baby alpaca. Licht getailleerd, half lang vest met houten  
knoopjes. Non-pilling. Kleed mooi af 225,-

4   Harley of Scotland (Schotland). Licht gebreide trui in alpaca mix met opstaand boordje 155,-

5   Ivko (Servië). 100% merino wollen trendy vestje in geometrisch patroon. Casual fit 189,-

6   Aine ‘Ocean Wave’ (Ierland). 100% lambswool poncho. Prachtig ontwerp in pittig fuchsia 135,-
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Noble Wilde
(Nieuw Zeeland)

ongekend  
aangenaam

 De holle possum vezel heeft een isolerende werking  
en is daardoor 55% warmer dan merinowol.  

De vezel is zeer licht, ademt, is anti-statisch en  
daardoor ongeëvenaard comfortabel.  

De creaties voelen uitzonderlijk zacht aan en pillen niet.
40% possum, 53% merinowol en 7% nylon

Possum 

Past zich aan de wisselende  
microcondities van ons lichaam  
aan en zorgt voor een constante  
temperatuur ongeacht externe  
condities. Zeer geschikt bij  
reumatische- of artrose  
klachten.

1   ‘King Throw’ Royale omslagdoek 165 x 200cm                          Prijs op aanvraag 
Daaronder damestrui ‘Plain Crew’. Verkrijgbaar in de kleuren bordeauxrood en heidepaars 175,-

2   ‘Sunday Jacket’ Openvallend vest met shawlkraag  
Verkrijgbaar in de kleuren zwart, koningsblauw, korenbloemblauw en klaproosrood 215,-

3   ‘Javelin’ herenpullover met rits. In de kleur bluewash 265,-

4  ‘Cambridge Crew’ trui. Ook verkrijgbaar in bluewash  199,-

5  ‘Crossover’ trui. Verkrijgbaar in de kleuren korenbloemblauw, klaproosrood, heidepaars en rosay 175,-

1
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Ivko
ontwerpt voor de moderne  

en onafhankelijke vrouw.  
Ieder jaar ontwikkelen de  

designers een collectie met  
een geheel eigen signatuur.  

Door het gebruik van  
voornamelijk extra fijne  

merinogarens kunt u  
genieten van een eigentijds  

en tijdloos topstuk.

1   Ivko (Servië). 55%Viscose, 40%Cotton, 5%Polyester. Ritsvest met  
rijk brocade patroon en oversized opstaande kraag. Sportief elegant 249,-

2   Araña ‘Maritza’ (Peru). 100% baby alpaca wollen vestje.  
Intarsia gebreid, afgezet met picotrandje en handbeschilderde  
aardewerken knoopjes. Een pronkstuk! 325,-

3  Dunque (Duitsland). 100% fijne merino wol EKO gecertificeerd 169,-

4   Manuela Bedford. ‘Mariel’ (Peru) 100% baby alpaca.  
Hoogwaardig draagcomfort. Het hele jaar door te dragen 225,-

5    Ivko (Servië). 100% katoen. Jurkje/tuniek in kleurrijk dessin op een  
zwarte ondergrond. Driekwart iets uitlopende mouw 159,-

6   Ivko (Servië). 100% katoen. Vestje met plooitjes 169,-  

1
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Ivko 100% katoen €159 / €169
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Met  
warm rood 
de herfst in

1   Astrifa ‘Ahorn’ (Duitsland). 100% merino wol.  
Lang dubbelgebreid vest met splitten en opstaande kraag.  
Wordt in voor- en najaar ook als jas gedragen 315,-

2   Holebrook ‘Adrienne’ (Zweden). Sportief jurkje met splitjes  
in de kleur beetred. Merino wol  125,-

3   Aran (Ierland). 100% merino wol. Aran kabeltrui met ruim  
vallende kol en lange mouwen, iets langer vallend 89,-

4   Mc Connel ‘Tarakesh Wrapjacket’ (Ierland). 100% lambswool.  
Origineel ontwerp gebreid aan de wilde atlantische Ierse westkust.  
Bijzonder mooie kraag. Vest is op vele manieren te dragen  185,-

5   Aran (Ierland). 100% merinowollen kabelritsvest. 
 in diverse kleuren 139,-

6   Harley of Scotland (Schotland). Trui van superzachte  
merino lamswol in sprekende kleuren 149,-  

1 2 3

4 5 6
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Aran 100% merino wol €89  
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Accessoires

1  McKernan (Ierland). Prachtige sjaals in diverse dessins vanaf 69,-

2   Noble Wilde (Nieuw-Zeeland). Beanie  39,- 
Sjaal 75,- 
Handschoenen 27,50

3   John Hanly & Co(Ierland). Diverse plaids vanaf 89,-

In onze webshop en tijdens onze beursdagen vindt u  
naast kleding ook heerlijk zachte, warme kleurrijke plaids.  
Diverse accessoires zoals hoedjes, mutsen, shawls en  
poncho’s ontbreken niet om uw outfit charmant te completeren. 
Alles puur wol natuurlijk en uitsluitend topkwaliteit!

Simone Sandgren  |  tel. 06 -13517086  |  contact@scottishpimpernel.nl  |  www.scottishpimpernel.nl
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

21 t/m 25 augustus  
Landgoedfair Heerlijkheid Marienwaerdt
t Klooster 5 Beesd
10.00-18.00 uur (za tot 21.30 uur)
www.marienwaerdt.nl

14 september 
Kasteel Weldam Engelse Fair,
Weldammerlaan 5 Markelo  
11.00-17.00 uur
www.hofvantwenteinfo.nl

21 en 22 september  
Herfstfair Arboretum Trompenburg  
Honingerdijk 86 Rotterdam  
10.00-17.00 uur
www.trompenburg.nl
 
13 t/m 17 november  
Spirit of Winter
Paleis ’t Loo Apeldoorn
10.00-17.00 uur (vr/za tot 21.00 uur)
www.paleishetloo.nl

23 november
Into Home and Garden
Tromplaan 12 in Velp
10.00-17.00 uur
www.arte-fact-velp.nl

13, 14 en 15 december  
Kerstmarkt Arboretum Trompenburg  
Honingerdijk 86 Rotterdam. 
vr: 15.00-21.00 uur  za/zo: 10.00-16.00 uur
www.trompenburg.nl
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Beurzenlijst najaar 2019
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Pop-up winkels
Bezoek gedurende de wintermaanden ook onze  
pop-up winkels. Kijk voor meer actuele informatie op: 
www.scottishpimpernel.nl

Dit is een voorlopige beurzenlijst.  
KIJK voor de meest actuele data op 
onze website.
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