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ZhaawanArt trouwringen & bruidssieraden
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

Modelnummer 4-2
Prijs vanaf: € 1030 per ring,=
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De naam van deze vriendschapsringen is niiwing ondaanimad, wat ‘uit vier richtingen
blaast de wind’ betekent. De benaming is afkomstig uit de taal van de Native
voorouders van de edelsmid, de Ojibwe/Anishinaabeg uit het noordelijke
Amerikaanse Grote-Merengebied. Toch wordt het ontwerp van deze
vriendschapsringen gekenmerkt door stijlinvloeden van de Hopi uit het Amerikaanse
Zuidwesten. Hierbij heeft de edelsmid dezelfde techniek toegepast als in het
‘geschenk van de adelaar’-ringmodel (zie model 4-1). Met behulp van deze,
eveneens van de Hopi afkomstige overlay-techniek worden sieraden gecreëerd die
een 'gelaagde' opbouw hebben.

Wat echter ‘de vier windrichtingen’ anders maakt dan ‘geschenk van de adelaar’, is
de symmetrie van het ontwerp. Een kruisvormig symbool (de ‘vier windrichtingen’) is
voorzien van een kleine in goud gezette cabochon (rond geslepen bolvormige steen),
en aan weerszijden zijn de zwart ingekleurde (geoxideerde) geometrische
afbeeldingen van arendsveren geplaatst. De arendsveersymbolen staan
symbool voor het getrouwde paar. Het echtpaar wordt gezegend door de
windgeesten (gesymboliseerd door het kruis in het midden) oftewel de vier
windstreken van het universum.

Vier windrichtingen-schild
van de Anishinaabeg
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Hopi-schaal,modern design met eeuwenoude symbolen

De stenen die zowel op de herenring als de damesring in het midden van de vier
windrichtingsymbolen geplaatst zijn (respectievelijk turkoois, kleur van de lucht, en
bloedkoraal, kleur van de aarde) vertegenwoordigen wiidigendiwin, oftewel het
huwelijk.

Hopi-bruiloftsvaas
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€ 1.030,= per ring (in 14k. geelgoud op 1e gehalte zilver,
sic met turkoois of bloedkoralen
cabochon);
€ 1.500,= per ring (in 14k. geelgoud met een 0.06kt.
briljant geslepen diamant,
top wesselton- V.V.S.I.- F/G-(2-2)).

De bandbreedte van dit ringtype is 10 mm.
* Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen
van de klant en edelmetaalkoersen op het moment van inkoop. Genoemde prijzen
zijn altijd exclusief verpakkings -en portokosten.
Over een juiste prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per
fax, per e-mail of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.
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De vier windrichtingen afgebeeld in een Hopi-diagram
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Hopi-regenwolken

Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...
Zhaawano Giizhik
La Mesa Verde Studio
Warffum
Nederland
info@unieketrouwringen.nl
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