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Modelnummer trouwringen 6-5-4

Prijs vanaf: € 990,= per ring

Een in zijn diepste wezen filosofisch thema. Dat is waar het in deze stijlvolle bicolor  
gouden trouwringen om gaat. Het thema van de trouwringen is hetzelfde als dat van 
de ‘levensweg-ringen’ die elders op de website staan afgebeeld; echter de uitvoering 
is, door de warme uitstraling van het gebruikte geelgoud en het contrasterende effect 
van geoxideerd zilver, aanmerkelijk uitbundiger van aard.

De naam van deze trouwringen is gikaawin miinawaa zhaawendagoziwin miikana, 
oftewel “de weg die naar een lang en gelukkig leven leidt'. De set maakt onderdeel 
uit van een trouwringen-lijn met als (sub)thema bimaadiziwi! bimaadiziwi! 
bimaadiziwi! (Leven! Leven! Leven!). De Medicine- of Woodland Art- achtige 
stijlelementen die edelsmid Zhaawano hier heeft toegepast, verlenen aan dit 
trouwringen-ontwerp een exclusieve en mysterieuze kwaliteit die vele generaties 
terug wortel heeft geschoten, in het met dromen en mystieke verhalen verweven 
universum van zijn verre voorouders…
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http://www.unieketrouwringen.nl/trouwringen/wijsheid/lang-leven
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Acrylverfdoek van Ojibwe Medicine Painter Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animikii

Een van de twee ‘overlay’ trouwringen - de herenring -  is 8 mm breed en bestaat uit 
een buitenzijde van 18 karaats geelgoud, met een binnenzijde van 1e gehalte zilver; 
de damesring heeft ongeveer dezelfde breedte en is gemaakt van 14 karaats 
warmgeelgoud en heeft een binnenkant van 14 karaats roodgoud. Binnen- en 
buitenzijden van beide trouwringen zijn opengewerkt, en vervolgens aan elkaar 
vastgesoldeerd (het eigenlijke ‘overlay’ proces). De dieper gelegen gedeeltes van de 
grotere trouwring zijn geoxideerd (zwart/grijs ingekleurd), zodat een dynamisch 
contrast ontstaat tussen het levenspad-design en de geelgouden buitenkant van de 
ring.
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Het overlay-ontwerp van beide ringexterieurs toont een grillig pad, voorzien van 
zeven (of negen) zijwegen. Het is dit pad, het pad van het leven, dat een getrouwd 
stel samen moet zien te doorlopen. De zeven zijwegen (uitsteeksels) symboliseren 
allerlei verleidingen die op hun pad komen bij scherpe bochten in de weg. Als het 
paar alle bochten weet te passeren zonder (te lang) aan de verlokkingen toe te 
geven zullen ze uiteindelijk samen in harmonie oud worden. 

De ‘spikkels’ die in de trouwringen rondom het levenspad zijn aangebracht 
symboliseren manidoo, de levensenergie die om ons en alle dingen uit de levende 
natuur heen hangt.  

De binnenkant van de herennring  is voorzien van de gestileerde afdruk van een 
wolvenpoot. De damesring is - eveneens met behulp van de techniek van overlay - 
aan de binnenkant voorzien van een teken dat een stralend hemellichaam voorstelt. 
Beide symbolen zijn strikt persoonlijk en weerspiegelen de ziel, oftewel de innerlijke 
kracht van de ringdrager. 
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Prijzen per ring*:    v.a. €  1050,=  (14k. warmgeelgoud en roodgoud) ;
       

                               v.a. €    990,=  (14k. warmgeelgoud  of roodgoud met een                                         
                                                binnenkant  van 1e gehalte zilver);
                                                                       
                               v.a. €   1230,=  (18k. geelgoud  of roodgoud met een                                                 
                                                 binnenkant  van 1e gehalte zilver).

                                                                           

*Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van de klant en de actuele 
edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakkings -en portokosten.
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Meer informatie? 

Zhaawano GiizhikZhaawano Giizhik

La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio
WarffumWarffum

NederlandNederland

info@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059Tel./fax (0031) (0)595425059

TERUG NAAR DE WEBSITE
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