VECKANS
TWEENIE

Minimode

SANNAS STILVAL
FÖR DE SMÅ

FILTMYS I SOFFAN

Den här fina pläden har en
huva som gör den extra gosig
att krypa in i och upp i soffan
med. Perfekt efter kvällsbadet framför fredagsmyset.
199 kr, H&M home.

TREGGINGS

Förskolan och skolan
har startat och det är
dags att kika igenom
höstgarderoben. Ett
par mönstrade treggings kan inte gå
fel. Lätta att matcha
med en snygg topp.
129 kr, Kappahl.

KAMOUFLAGE

En snygg mössa håller huvudet coolt i höst.
Kamouflagemönstret lever vidare och är
lika rätt som alltid. 179 kr, The brand.

HALSDUK

Helt plötsligt blir
det kyligare och
det är skönt att
ha en halsduk till
hands för att svepa
in din lilla i. Den
här är både snygg
och mjuk. 99 kr,
Zara.

TIPSET!
MAMMAFAVORIT

SKO DIG MED STIL

Hur fin är inte den här foträta och fodrade Jodpurhskängan? Som gjord för lek
med stil. 799 kr, Kavat.

PERFEKT BOMBERJACKA
AFFISCH

Den här fjärilspostern är perfekt
i ett barnrum. Fjärilar
är en fin symbol och
tavlan är enkel i sina
färger. 249 kr,
Littlephant.

Ni är många som mailat mig i jakt på den perfekta bomberjackan för barn. Håll utkik, snart
lanserar I dig denim sin nya kollektion med en
jacka som har alla rätt.

ROCK IT

Den här dubbelknäppta
rocken för små minisar
får mitt hjärta att slå
volter. Varm och go
och superdupercool.
299 kr, Zara.

JUMPSUIT

Smakar det så
kostar det som
man säger. Jag
tycker det finns
så himla mycket
fint i Zadig &
Voltairs barnkollektion. Men
dyrt är det.
Annars hade
jag gärna klickat
hem den här
jumpsuiten/
pyjamasen till
Noa. För vad
vi är kära i honom här hemma!
800 kr, Zadig
& Voltaire.

MJUKA UPP KROPPEN

Just nu använder jag organiska
produkter från Maria Åkerberg till
Noa. De doftar ljuvligt och känns
snälla på hans mjuka lilla kropp.
Är du gravid kan jag varmt
rekommendera att smörja
magen med Lovely
mothers havandeskapsolja.
Underbar.
165 kr,
Maria
Åkerberg.

Sannar!
svara
Hej, jag skulle vilja
ha en fin mobil att
hänga över min sons
skötbord. Har du något
tips? Hälsningar Vicky
Hej, Jag tycker den här mobilen
med bilar från Smallstuff är
himla fin. Den blir din
för 399 kr.

SANNA FISCHER
NORDSTRÖM
Stylist & mamma
till Tod, Lou & Noa

sanna.nordstrom@aftonbladet.se
Bloggar även om inredning på
bloggar.aftonbladet.se/stilstudio
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