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Marijke Deinema
glaskunstenaar

4
Naam:   abstracte bloemen 
omschrijving: geel/blauwe bloem of roze/paarse bloem
afmeting: circa 20 cm
prijs:   € 30,00  per stuk        

3
Naam:  Bloem in standaard
omschrijving: roodglas
afmeting: 40 cm x 20 cm 
prijs:   verkocht

 

5
Naam:  Bijlboot
omschrijving: glasfusen in combinatie met oude gereedschappen
afmeting: 
prijs: € 120,00  

Glasfusen
Tuinobjecten

2
Naam:  Vlinder
omschrijving: blauw glas op tuinsteker
afmeting: 30 cm x 25 cm 
prijs:   verkocht 

1
Naam:  Grote bloemen
omschrijving: Rood/oranje, Lichtblauw/lila en donkerpaars
afmeting: 20 cm Ø
prijs: € 65,00 per stuk
 

6
Naam: Houweelboot                  
omschrijving: glasfusen in combinatie met oude gereedschappen
afmeting: 
prijs: € 165,00 
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10
Naam: bijen
omschrijving: natuur
afmeting: ± 20 x 15 cm
bijzonderheden: voor achterkant putdeksel ontworpen (lijkt honingraat)
prijs: € 39,00 per stuk

9
Naam: Duifjes
omschrijving: blauwe duifjes in verschillende afmetingen
afmeting: circa 15 cm
prijs: € 20,00 per stuk

Marijke Deinema
glaskunstenaar

Glasfusen
Tuinobjecten - vervolg

7
Naam: Zeilende zeis
omschrijving: glasfusen in combinatie met oude gereedschappen
afmeting:  
prijs: € 165,00

8
Naam: Bijlbootje
omschrijving: glasfusen in combinatie met oude gereedschappen
afmeting:
prijs: € 95,00

11
Naam: de vier jaargetijden 
omschrijving: verbeelding van de 4 seizoenen in 4 objecten  
afmeting: 30 x 30 cm
prijs: € 520,00 voor 4
 € 130,00 per stuk

12
Naam: Opengewerkt vogeloog
omschrijving: tuinobject
afmeting: ± 70 x 50 cm
bijzonderheden: ijzeren constructie
prijs: € 125,00
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16
Naam: Vogelkop
omschrijving: tuinobject
afmeting: ± 40 x 25 cm
bijzonderheden: tuinsteker op glazen voet
prijs: verkocht

15
Naam: de vier jaargetijden
omschrijving: naar de natuur
afmeting: 46 x 30 cm in standaard
bijzonderheden: de vier seizoenen in 1 object
prijs: verkocht

17
Naam: Kleine reiger
omschrijving: reiger op tuinsteker
afmeting: 25 x 35 cm
prijs: € 115,00

14
Naam: Grote reiger 
omschrijving: reiger op tuinsteker 
afmeting: 30 x 45 cm
prijs: € 125,00

Marijke Deinema
glaskunstenaar

Glasfusen
Tuinobjecten - vervolg

13
Naam: De Vrijheid
omschrijving: tuinobject
afmeting: ± 40 x 35 cm
bijzonderheden: op ijzeren frame
prijs: verkocht

18
Naam: Regenboogwaaiers
omschrijving: op pin van 1 meter
afmeting: 40 x 50 cm
prijs: € 120,00
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Marijke Deinema
glaskunstenaar

Glasfusen
Tuinobjecten - vervolg

19
Naam: Paradijsvogelkop
omschrijving: op pin
afmeting: 25 x 30 cm
prijs: € 50,00


