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peace mala naturel
de peace mala is een prachtige woonketting. Het peace sign 

heeft een doorsnede van 30 cm. De mala/ketting is in totaal 130 
cm lang. 65 cm van het hart tot aan de spijker in de muur dus.

47,50€    

peace mala mini naturel
naast de grote peace signs is er ook een klein formaat met een 

doorsnede van 15 cm. Ook gemaakt van natuurlijke materialen, 
gebrand hout en stoere kralen. 

19,55€    

love mala naturel

het hart van deze prachtige love mala is 32 cm breed en 30 cm 
lang. De mala/ketting is in totaal 130 cm lang, 65cm van het 
hart tot aan de spijker in de muur. Het symbool van de liefde 

kan overal in huis een plek vinden. 

47,50€    

love mala white

het hart van deze prachtige love mala is 32 cm breed en 30 cm 
lang. De mala/ketting is in totaal 130 cm lang, 65cm van het 

hart tot aan de spijker in de muur dus. Een deel van de kralen is 
wit. 

47,50€    

xs love mala macrame

Dit lieve hart is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig teak 
hout. Het hartje  is ongeveer 25 cm breed en 25 cm lang. De 

mala/ketting is in totaal ongeveer 33cm lang. Ook leuk voor op 
de kinderkamer. 

29,90€    

feather mala naturel

de feather mala is handgemaakt en fairmade. Het gebrande 
hout heeft een mooie diepgang, waardoor deze veer echt opvalt 

aan je muur. De veer heeft een magische betekenis, in veel 
culturen geldt de veer als symbool voor (goddelijke) wijsheid, 

verlichting of waarheid.

44,90€    

feather mala mini
deze mooie houten veer is de kleine variant van de grote 

feather mala. Net zo mooi en met prachtige details. De kleine 
veer is 30 cm lang en op het breedste gedeelte 12 cm breed.

22,90€    

lucky coin mala light 
grey

de lucky coin komt oorpronkelijk uit china en staat voor ‘good 
fortune. Hij heeft een doorsnede van 30 cm. De mala/ketting is 

in totaal 130 cm lan, 65 cm van het hart tot aan de spijker in de 
muur. Een deel van de kralen is lichtgrijs. Met deze lucky coin 

haal je meer geluk in huis! 

49,90€    

arrow

deze mooie pijl is gemaakt door echte vakmannen op Bali. De 
pijl is 75 cm lang. De voorkant van de pijl is ongeveer 12,5 cm 

breed en de achterkant ongeveer 15 cm breed. Leuk ook als 
wegwijzer in huis of tuin. 

39,90€    

macrame shells

Dit macramé wandkleed is net even anders dan anders door de 
kleine schelpjes, de zwarte stiksels en het halfronde model. De 
stok van dit macramé wandkleed is 30 cm lang, de hoogte is 32 

cm. Met liefde handgemaakt op Bali. 

29,50€    

ohm mala 

Het ohm teken is een van de bekendste spirituele symbolen en 
wordt gebruikt bij yoga en meditatie. Ohm staat voor de eerste 

klank van de adem en voor innerlijke vrede en balans. Dit 
exemplaar is een prachtige woonketting, 13,5 bij 14,5 cm groot 

met een kralen mala. 

22,90€    

sea string big
de schelpenhanger is een perfect zomers item! Bij een zacht 

briesje maken de schelpjes een fijn geluid. De sea string is 
handgemaakt op Bali, van witte schelpen en robuust touw.

14,90€    

ses string small

een kleine versie van de big string, met de schelpjes wat dichter 
op elkaar. Leuk om aan een deur of muur te hangen, 

gecombineerd met enkele andere muurhangers. Een zonnig 
cadeau om weg te geven. 

8,90€       

key mala heart
love is all you need! Een leuke sleutelhanger met een mooi wit 

hart, kralen en het houten logo van madumadu. Stevig en 
handgemaakt op Bali, echt een uniek item. 

8,90€       

key mala shells
schelpen aan robuust touw, het madumadu logo en dat alles aan 

een sleutelhanger. Elke keer als je je sleutels uit de tas haalt 
met deze sleutelhanger, kom je in zomerse sferen. 

9,90€       

       collectie tadelungt


