
Портфолио



М а р и е т а ,  Ц в е т и  и  П о л и

“Присъединете се към нашето 
пътешествие. Може да ни 
подкрепите, да ни вдъхновите 
Заедно да оцветим света около 
нас и да го направим весел и 
уникален.”



Фреерия е нашият малък бунт срещу стандартите, конфекцията, сивотата 

и скуката.  Фреерия е визия за живота, такъв, какъвто е – пъстър, различен 

със свой ритъм и уникален във всяко свое проявление.

Ръчно рисувани блузи

Ръчно рисувани спортни обувки

Чанти от текстил и еко кожа

Ръчно правени бижута

Различни декорации 

Текстилни играчки

Калъфи за книги и 

Аксесоари

Под марката Фреерия се изработват:

www.freeria.bg             facebook.com/FreeriaBG



Блузи

Ръчно рисувани блузи с къс и с дълъг ръкав. 
Боите са фиксирани и издържат машинно пране. 
Препоръчва се гладене от обратната страна. 
Материите са памучни. 

Някои от блузите се правят в комплект със 
спортни обувки и чанта със същия рисунък или 
декоративен елемент в същата гама.





Спортни обувки

Текстилни, ръчно рисувани спортни обувки. 
Рисунката е устойчива на машинно пране при 
30°С  с използване на неабразивни перилни 
препарати. 

Налични са комплекти с блуза и чанта със същия 
рисунък или декоративен елемент в същата гама.





Чанти

Текстилни чанти, ушити от памучни материи.  
Някои са ръчно рисувани, а други са декорирани 
с текстилни или кожени орнаменти. 

Налични са комплекти с блуза и спортни обувки 
със същия рисунък или декоративен елемент в 
същата гама. 





Бижута

Ръчно правени обици, гривни и колиета от 
полускъпоценни камъни, стъклени мъниста, 
перли, рециклирани материали, тел и дърво, 
изработени чрез различни техники.





Калъфи за книги и  
    Класьори за обици

Елегантни дрехи за книги, защитават не само от 
зацапване, но и от любопитни погледи към корицата.
Класьорът за обици може да се побере всички по-
често използвани обици. В листата от кадифе са 
пробити дупчици, в които много лесно се слагат обици 
с кукички и на винтчета.





Играчки и Декорация

Текстилни играчки за деца, ушити от памучни 
платове с пълнеж от силиконов пух.

Декоративните цветя са изработени от органза, 
бижутерска цветна тел, камъчета и мъниста.
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