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Marijke Deinema
glaskunstenaar

4
Naam:   doopschaal 
omschrijving: kobalt blauw, Bulls eye glas 
afmeting: 30 cm Ø. diepte 10 cm (in groter formaat te maken)
bijzonderheden: in samenwerking met viltkunstenares Heidi Urban Pasterkamp 
prijs:   n.v.t.        

3
Naam:  Zwarte schaal of soep/pasta bord
omschrijving: zwart glas
prijs:   € 100,00 p.s.

uit een serie van 7
per 4  € 350,00  per 6  € 550,00 

5
Naam:  grote blauwe schaal
omschrijving: abstract
afmeting: 40 cm Ø
bijzonderheden: opengewerkt 
prijs: € 120,00

Glasfusen
Schalen

2
Naam:  Zwart witte schaal of soep/pasta bord
omschrijving: zwart en wit glas
prijs:   € 100,00 p.s.

uit een serie van 7
per 4  € 350,00  per 6  € 550,00

1
Naam:  Grote gekleurde schaal
omschrijving: kleurrijke schaal
afmeting: 40 cm Ø
prijs: verkocht
 

6

Naam:  Zwart, witte schaal of soep/pasta bord
omschrijving: zwart, grijs en wit glas
prijs:   € 100,00 p.s.

verkocht
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10
Naam:  Witte schaal met zwart accent of soep/pasta bord
omschrijving: wit en zwart glas
prijs:   € 100,00 p.s.

uit een serie van 7
per 4  € 350,00  per 6  € 550,00

9
Naam: presenteerschaaltjes Fles
omschrijving: rood en geel glas
afmeting: 30 x 10 cm
bijzonderheden:	in	fles	vorm
prijs: € 50,00 per stuk

Marijke Deinema
glaskunstenaar

Glasfusen
Schalen - vervolg

7

Naam:  Zwart, witte schaal of soep/pasta bord
omschrijving: zwart en wit glas
prijs:   € 100,00 p.s.

uit een serie van 7
per 4  € 350,00  per 6  € 550,00

8
Naam: Blauw/paarse schaal
omschrijving: ronde schaal met hoekige vormen, gestileerd abstract
afmeting: 30 cm Ø
bijzonderheden: opengewerkt
prijs: € 100,00

11
Naam:  Witte schaal met zwart accent of soep/pasta bord
omschrijving: wit en zwart glas
prijs:   € 100,00 p.s.

uit een serie van 7
per 4  € 350,00  per 6  € 550,00

12
Naam:  Witte schaal of soep/pasta bord
omschrijving: wit glas
prijs:   € 100,00 p.s.

uit een serie van 7
per 4  € 350,00  per 6  € 550,00
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16
Naam: blanke schaal
omschrijving:	 floatglas
afmeting: 40 cm Ø
prijs: € 80,00

15
Naam: blanke schaal
omschrijving:	 floatglas
afmeting: 40 cm Ø
prijs: € 90,00

17
Naam: witte asperge schaal
omschrijving: vierkante schaal met transparant uitlekrooster
afmeting: 30 cm x 30 cm
prijs: € 100,00

18
Naam: zwart witte schaal                   
omschrijving: abstract
afmeting: 30 x 30 cm
bijzonderheden: opengewerkt
prijs: € 65,00

14
Naam: opengewerkte schaal 
omschrijving:	 floatglas
afmeting: 40 cm Ø
prijs: € 80,00

Marijke Deinema
glaskunstenaar

Glasfusen
Schalen - vervolg

13
Naam: Bloemenscherven schaal
omschrijving: blanke schaal in bloemvorm
afmeting: 40 cm Ø
prijs: € 65,00
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Marijke Deinema
glaskunstenaar

Glasfusen
Schalen - vervolg

19
Naam: okergele schaal
omschrijving: lyrisch abstract
afmeting: ± 30 x 30 cm
bijzonderheden: driehoekige vormen in drie kleuren
prijs: € 65,00 

20
Naam:  a-symetrische schaal 
omschrijving: floatglas 
afmeting: 50 cm Ø, diepte 15 cm
bijzonderheden: over mal geslumped (laten zakken)
prijs: € 65,00 

21
Naam:  blauw vaasje 
omschrijving: floatglas met glaspoeder accenten
afmeting: 26 cm Ø, hoogte 15 cm 
prijs:   verkocht  

23
Naam: zwart wit schaaltje
omschrijving: abstract
afmeting: 20 x 30 cm
bijzonderheden: ontwerp voor dessertbordjes
prijs: € 55,00

22
Naam: ovale blauwe schaal
omschrijving: abstract
afmeting: 25 x 40 cm
bijzonderheden: zwarte accenten
prijs: € 75,00

24
Naam: Knikkerschaal
omschrijving: in oranje tinten
afmeting: 35 cm Ø
prijs: € 65,00
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Marijke Deinema
glaskunstenaar

Glasfusen
Schalen - vervolg

26
Naam: Kaarsenschaal
omschrijving: champagnekleurig 
afmeting: 28 x 16 cm
bijzonderheden: bull’s eye glas
prijs: € 65,00

25
Naam: Yin en Yang schaal
omschrijving: oosters teken van evenwicht
afmeting: 40 x 40 cm
bijzonderheden: achthoekig
prijs: € 110,00

27
Naam: Yin Yang schaaltje
omschrijving: evenwicht
afmeting: 30 cm Ø
prijs: verkocht

28
Naam: driehoek schaal
omschrijving: zwart/blank glas

prijs: € 140,00

29
Naam: ringen schaal

prijs: € 150,00


