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Yeah, Fishs Eddie!

New Yorks
skönaste
designbutiker

6
Kiosk, lite hemlig, experimentell,
men väldigt skojig affär.

2
Underbara, underbara
Anthropologie.

isabelle mcallister

Whassup, expediten?
DWR är den perfekta
presentaffären.

Templet.

2. Fishs Eddy

Följ med Isabelle McAllister när hon
inventerar södra Manhattans allra roligaste,
coolaste och härligaste designaffärer. Plus
ett par, tre spanvänliga fikastunder på det!
Text & Foto Isabelle mcallister
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bara det är en stor inspiration. Inredningen
är mest prylar, täcken, kuddar och köksgrejer + dekoration. Fina färger och kreativt.
Lite shabby chic. Egentligen främst en
klädbutik men en tredjedel är inredning.
Finns över hela USA.
4. Jonathan Adler

5. Kisan

125 Greene street, tel 212 475 2470, kisan.is.
Kläder, accessoarer och prylar samsas i
denna från början isländska konceptbutik.
Bra barnsortiment och små fantastiska saker.

1. ABC Carpet & Home

888 & 881 Broadway, tel 212 473 3000,
abchome.com.
Inredningstempel som är svårt att slå. Här
finns allt på minst sex våningar i två olika
hus. Tänk om man hade mycket pengar och
ett stort loft… Ett måste för inrednings
intresserade.
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På DWR finns den
unika prylen du alltid
velat ha.

47 Greene Street, tel 212 941 8950,
jonathanadler.com.
Jonathan Adler är keramikern som har blivit
lite av en amerikansk designguru. Han är
domare i amerikanska realityprogrammet
”Top design” och hans grejer är retroinspire
rade, gärna med en humoristisk touch.

Ålder: 32.
Familj : Della, 2, maken Erik, 36.
New York-med-barn-tips : ”Children’s
museum (cmom.org) rekommenderas
verkligen, gigantiska leksaksaffären
FAO Schwartz (fao.com) och American Girls Store (store.americangirl.
com), tre våningar med bara dockor!”
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Alltid ännu
fler designtips
från McAllister
på sidan 129!

3
Små fantastiska saker hos Kisan.

6. Kiosk

95 Spring Street 2nd floor, kioskkiosk.com.
En lite hemlig (en trappa upp i ett hus)
men väldigt rolig affär. Tänk er blandningen
”Designtorget möter Konstfacks julmarknad”. I samma lokaler som agenturen
areaware, areaware.com.
7. DWR

889 Broadway, tel 212 420 9020,
fishseddy.com.
Porslin i alla dess former, mycket humor och
bra priser. Här om någonstans hittar man
den perfekta kaffemuggen.

142 Wooster Street, tel 212 471 0280,
dwr.com.
Stilrent, enkelt och avskalat. Här hittar man
de perfekta presenterna och den där unika
prylen man länge letat efter.

3. Anthropologie

8. Clio

375 West Broadway, tel 212 343 7070,
anthropologie.com.
(Finns även på 16th & 5th Street–85 Fifth
avenue och 50 Rockefeller Center.)
En av mina absoluta favoritaffärer. Fantas
tisk skyltning och dekoration av butikerna,

92 Thompson Street, tel 212 966 8991,
clio-home.com.
Designat porslin, glas och vaser. Mycket
färger och unika föremål. Samlarporslins
butik kanske man kan kalla det. Eller rättare
sagt framtidens Stig Lindbergare säljs här. >>
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Har ni porslin,
himlen för sameller? Clio är
sor ters design lare a v alla
at finglas.

8
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Pearl River har det mesta.
Då menar vi det mesta.
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>> 9. Pearl River Mart

12. Ochre

477 Broadway, tel 212 431 4770,
pearlriver.com.
Visst finns hela Chinatown med en massa
små härliga butiker, men Pearl River har det
mesta. Tre våningar med allt från möbler
till tofflor och fina barntatueringar. Kolla in
tygerna på rulle och de stora fina parasol
lerna i papper.

462 Broome Street, tel 212 414 4332,
ochre.net.
En vacker butik med vackra härliga möbler.
Enkla klassiska former blandas med lyxiga
tyger och brittiskt traditionellt hantverk.
Accessoarer, möbler och lampor blandas.
Färgerna är naturnära och enkla. Snyggt, helt
enkelt.

10. Shabby Chic by Rachel Ashwell

13. Paula Rubenstein

83 Wooster Street, tel 212 274 9845,
shabbychic.com.
Vitt, rosa, blommigt, romantiskt, sirligt och
volangigt. Skulle kunna vara gamla grejer
hittade på en loppmarknad eller ärvda av
mormor men det är nygjort och fräscht.
Namnet säger det mesta. Möblerna har en
touch av det där gamla, lite avskavda vackra.

65 Prince Street, tel 212 966 8954.
En vintagebutik med härligt udda men
användbara grejer. Vad sägs om ett stort
dockskåp i stål eller den perfekta slitna
arbetsstolen eller en jordglob med fantastisk
patina? Sedan har de en stor kollektion av
quiltar och plädar, klassiskt amerikanska
eller med en indiantwist.

11. CB2

14. B-4 it was cool

451 Broadway, tel 212 219 1454,
cb2.com.
New Yorks svar på Lagerhaus, men med fler
grejer och även möbler. CB2 är Crate &
Barrels systerbutik som finns på 4 ställen i
USA. Färgglatt, enkelt, smart och prisvärt.

89 E.Houston, tel 212 219 0139,
b4itwascool.com.
Hela affären är en upplevelse. Vad som tycks
vara ett hål i väggen är två våningar fyllda
till höjden och bredden med antika industriprylar. Gamla fabrikslampor, stolar, skåp.
>>

En perfekt sliten stol och ett dockskåp i stål
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Shabby Chic by Rachel Ashwell,
ja, det kunde du nästan gissa!

Prisvärt (ovan) och klassiskt quiltat (nedan).
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Sladd,
någon?
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Dekorativ tjejmix.
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>> 15. Erica Tanov
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Character har karaktär bara
man ger butiken en chans.

Mäktigt och antikt.

Här finns de riktiga designklassikerna
18. Character

204 Elizabeth Street, tel 212 334 8020,
ericatanov.com.
Tjej- och barnkläder mixas med en dos
japansk, enkelt naturlig stil och vackra
inredningsföremål. Mest dekorativa prylar
och textil. Kuddar, täcken och sjalar. Säljer
Tamara Mogendorfs fint sydda tygdockor/djur.

19 Prince Street, tel 212 274 1966,
characternyc.com.
Affären ser lite trist och ful ut, men har
roliga småprylar om man verkligen kollar
noga. Gadgets blandas med lite galna
inredningsdetaljer och bra småpresenter.

16. Craig Van Den Brulle

MoMa Museum 11 & 44 West 53 Street,
212 708 9700, men finns även på 81 Spring
Street, tel 646 613 1367, momastore.org.
Världens bästa museishop? Här finns
smarta, snygga och innovativa prylar plus de
riktiga designklassikerna.

192 Elizabeth Street, tel 212 925 6760,
craigvandenbrulle.com.
Antikaffär med förkärlek för mäktiga och
stora fantastiska lampor.
17. Daily 2.3.5

235 Elizabeth Street, tel 212 334 9728,
daily235.com.
En kitschig och lite barnslig affär. Leksaker
och prylar som du inte trodde du behövde
(och kanske inte heller gör).
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19. MoMa Store

20. Calypso Home

199 Lafayette Street, tel 212 925 6200.
Flagship Store 815 Madison Avenue,
tel 212 585 0310, calypso-celle.com.
Calypso har feminina färgglada, semester-

influerade kläder. Skira
tyger, vackra mönster – allt
som passar till den perfekta
brännan. Inredningen är lika
härlig. Tänk er en vitmålad,
enkelt designad stuga vid
havet som färgsätts med
vackra tyger, dekorativa föremål och härliga
möbler. (Nolitabutiken har mest tyger, den
stora på Madison är bättre.)
21. Michelle Varian

35 Crosby Street, tel 212 226 1076,
michellevarian.com.
Unika föremål, många handgjorda, av
Michelle Varian och andra designers. Vackra
kuddar och små udda, fina inredningsdetaljer
med en romantisk, lite bohemisk känsla.
Har även smycken, handväskor och små
fina askar.

Och nu – dags för shoppinglunch!
Cafe Gitane

242 Mott Street, tel 212 334 9552.
En klassiker. Detta franskmarockanska ställe har allt. En favorit
bland modefolket. Bra mat och härlig känsla. Perfekt ställe att
vila fötterna, spana på folk och få sig en mumsbit i magen.
Epistophy

200 Mott Street, tel 212 966 0904.
God mat, gratis uppkoppling, skönt
klientel och personal. Mysigt med en
italiensk touch. Bra folkspaning, känns inte riktigt lika
hippt som Cafe Gitane.
Bread

20 Spring Street,
tel 212 334 1015.
Enkelt inrett italienskt/medelhavsställe. Prisvärt och gott.
Även här bra people watching, men hey, det är ju New York!
Jo, vi behöver
ALLA de här
leksakerna!!
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Missa inte Isabelles blogg på www.familyliving.se!

