
Wij gebruikten borduurringen 
van Pingouin uit Amsterdam, 
maar je kunt ze ook bestellen 
via o.a. bordurenwinkel.nl.

Handwerk wordt kunstwerk
Je kunt ze natuurlijk weer op tafel leggen, net als vroeger. Maar zo in een borduurring gespannen krijgen gehaakte kleedjes  
en onderzetters pas echt de aandacht die ze verdienen. Kies voor haakwerkjes met diverse partronen en hang meerdere 
borduurringen – van verschillende groottes – in een mooie compositie aan de muur. Zo creëer je een sterk, maar ook speels beeld. 
Een oud spijlenbed, gebloemd kussen en oudroze plaid erbij en je hebt een heerlijk romantisch hoekje!  

Fotografie: Bart Brussee • Productie en styling: Kim Timmerman • Assistentie styling: Esther van Hees • Tekst: Floor Roelvink • Voor verkoopadressen zie inhoud.

Ereplaats voor

je erfstukken

Styling

Erfstukken roepen vaak mooie herinneringen op en geven je huis karakter.  
En dus verdienen ze een prominente plek. Maar hoe matcht oma’s haakwerk, 

schilderij of serviesgoed nu met een interieur anno 2017? Door er  
een eigen draai aan te geven of slim te combineren. Kijk maar!
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Kijk voor een echt 
oude dekenkist  
op Marktplaats of  
bij kringloopwinkels 
en zet ‘m thuis in als 
salontafel/opberger.

Deze kast  (€ 1350,-)  
komt bij Van Dijk & Ko 
vandaan (vandijkenko.nl), 
maar je kunt een 
soortgelijk model ook zelf 
maken van oude deuren. 

Verzamel meerdere 
oude spullen,  
zoals een 
lampetschaal en 
brocante beeldjes 
met kleuren die 
in het schilderij.  
En creëer hiermee 
een mooi stilleven.

Hoekje om bij stil te staan
Een schilderij dat je hebt geërfd, geef je makkelijk en snel een update met een nieuwe lijst eromheen. Past het alsnog niet bij  
jouw woonstijl? Kijk dan of je een neutrale plek in huis kunt vinden waar je het erfstuk in de spotlights zet, zoals de hal of de overloop.  
Een verweerd bankje, dat hier als een soort kastje dient, heeft iets nostalgisch en past goed bij de sfeer van het oude schilderij.  
Ook fijn: je hoeft geen gaatje(s) in de muur te boren.

Mix van oud 
en nieuw
Zo’n oude Chesterfield is 
hét pronkstuk van je 
woonkamer. Met wat 
zachte kussens wordt de 
klassieker een echte 
eyecatcher. Het 
stonewashed vloerkleed 
van HK Living lijkt ook 
oud en versleten, maar is 
hartstikke nieuw en 
trendy. Hetzelfde geldt 
voor de dekenkist 
(Riverdale) en de poef.  
Bij elkaar een prachtig 
plaatje, dat dus 
moderner is dan het in 
eerste instantie lijkt! 
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Naai de 
verschillende 
gehaakte kleedjes 
aan elkaar, zodat er 
één groot kleed 
ontstaat. 

Een oud stalraam 
zorgt meteen voor 
sfeer. Je vindt dit 
soort ramen en 
andere oude 
bouwmaterialen  
o.a. bij ‘t Achterhuis.

Pronktoren
Wat je met een bonte verzameling serviesgoed moet doen? Koesteren! Want kijk hoe leuk het staat als je allerlei verschillende kopjes 
en mokken aan de haken van zo’n zinken rek hangt. Je kunt het ook rustig aanvullen met modern aardewerk. De afwisseling maakt het 
juist mooi. Laat een paar kleuren uit het servies terugkomen in de keukenbenodigdheden, zoals wij deden met roze en groen.

Luchtige lamp
Een ouderwetse lampenkap verandert van oubollig in eigentijds als je de stof eraf haalt. Het karakteristieke frame is prachtig 
en heel subtiel zo boven een robuuste eettafel. De spijlenstoelen hebben hetzelfde luchtige effect.
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Met een likje krijtverf  
krijgen oude bedlampjes  
een stoere, nieuwe look.

Tover een oude werkbank om tot wastafelmeubel. 
Werkbank (benko.nl), trog (Old Basics).

Een oude weegschaal is  
een echte aanwinst voor  
de badkamer. Dit vintage 
exemplaar is privébezit,  
maar oude weegschalen  
zijn zo nu en dan verkrijgbaar 
bij Neef Louis (neeflouis.nl) 
voor een richtprijs van € 250,-.

Mooie terugblik
Eén oude spiegel die vroeger bij familie aan de muur hing, is misschien niet meteen bijzonder. Maar als je een compositie van meerdere oude  
en nieuwe spiegels maakt, krijgt je muur ineens een spectaculaire aanblik. De spiegels kun je boven de wastafel hangen, maar een leeg muurtje  
op de gang of slaapkamer krijgt zo ook een geweldige upgrade.

Onder de wol
Tegenwoordig gebruiken we ze nauwelijks meer, de wollen dekens waaronder onze ouders en grootouders vroeger sliepen.  
Zonde eigenlijk, want zo’n deken is niet alleen lekker warm, maar vaak ook heel kleurrijk. Je kunt er je bed een echte boost  
mee geven. Mix zo’n seventies-groene deken bijvoorbeeld met veel pastelroze en mintgroene kussens. Voor een luxe hotelgevoel  
én alvast een vleugje voorjaar in je slaapkamer. 
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Shoppingadressen

Handwerk wordt 
kunstwerk
Oud spijlenbed € 159,-, kussen  
met bloemen € 15,-, kopje met 
schotel € 18,95 per 4 stuks (Cin in 
Wonen) • roze kussen met sierlijk 
stiksel € 45,-, wit kussen met groene 
spetters € 35,- (Hinck) • roze plaid  
€ 64,95 (Nacoshop) • houten 
borduurlijst 13 cm (ø) € 5,95,  
22 cm (ø) € 7,65 en 33 cm (ø) € 12,50 
(Pingouin) • overig (privébezit).

Pronktoren
Mokkenrek € 95,-, theepot € 25,-, 
diverse vintage kopjes met schotels 
vanaf € 3,50 per stuk, oud blik 
€ 7,50 (Cin in Wonen) • broodplank 
marmer € 29,95 (Storebror) • kopjes 
bordeauxrood € 4,95, broodplank 
rond groen € 19,95 (HK Living) 
• roze schaaltjes € 2,-, zachtgroene 
mok € 0,95 (Kwantum) • blauwe 
mokken € 7,95 (Riverdale) 
• roze bekers € 1,50 • kleine groene 
theekopjes € 1,25 (kringloop)  
• grote houten plank (privébezit).

Mix van oud  
en nieuw
Chesterfield bank Rossendale  
€ 2655,- (Springvale) • groen  
kussen € 29,95, poef € 139,95, 
vloerkleed € 299,- (HK Living) 
• klein kussen € 15,-, oude 
wijnglazen vanaf € 3,50 per stuk, 
schilderij jongetje met de traan  
€ 29,- (Cin in Wonen) • dekenkist 
€ 175,-, olielamp € 19,95 (Riverdale) 
• kandelaar € 4,-, stompkaars € 1,15 
(Kwantum) • schotel € 0,50 
(kringloop) • wit metalen kistje  
€ 24,95 (De laatste puntjes).

Onder de wol
Gehaakte sprei € 399,95 (Nacoshop) 
• oude groene deken € 25,-, 
hoedendoos € 15,- spiegel  
€ 29,- (Cin in Wonen) • kussens  
op bed van links naar rechts:  
roze ruit € 45,-, groen met rits  
€ 39,95, roze ribbel € 39,95 (Hinck), 
groen kussen € 29,95 (HK Living), 
zachtroze geweven kussen € 39,95, 
kussen met borduursel € 45-, 
(Loods 5) • bedlampje geschilderd 
met krijtverf (kringloop) • hakken, 
leren koffer op nachtkastje, 
matroesjka (privébezit).

Hoekje om bij stil  
te staan
Schilderij € 29,-, roze glazen 
schaaltje € 5,-, lampetschaal € 20,- 
(Cin in Wonen) • oud houten bankje 
€ 85,- (Van Dijk & Ko) • groen 
emaillen kistje € 25,-, kunstschild 
van schildpad € 49,95 (HK Living) • 
beeldjes vanaf € 0,20 pe stuk 
(kringloop) • boeken (privébezit).

Mooie terugblik
Ovale spiegel met touw € 24,95 
(gigameubel.nl) • oud spiegeltje 
links onderin € 29,-, borstel  
en handspiegel € 25,- per set,  
potjes op badrand € 22,50  
per set van 2, glazen stolpen 
vanaf € 7,50 (Cin in Wonen) • 
koraal € 49,95 (HK Living) • badmat  
€ 24,50, gastendoekje € 7,50, 
handdoek bloemen M 50x100 cm  
€ 14,50, handdoek bloemen L 
100x150 cm € 39,50, handdoek 
zachtgroen € 39,50, parfum € 14,95 
(Nacoshop)  zeepblokken vanaf  
€ 2,95, soortgelijke zeepketting  
€ 17,95 (Ottomania) • zeep en 
overige spiegels (privébezit).

Luchtige lamp
Tafel (privébezit, soortgelijke 
verkrijgbaar bij Het Kabinet, 
hetkabinet.nl) • stoelen € 45,-, 
theepot € 29,-, kussen € 15,-, 
kleedje € 17,50, lampenkap  
€ 35,-, kussen op stoel € 15,-, 
vloerkleed € 79,-, lijstje € 15,-  
(Cin in Wonen) • groene stoel € 35,- 
(grannybrocante.nl) • vaas vintage 
groen € 23,95, borden klein € 9,95 
en groot € 12,95 (HK Living) •  
kopjes vanaf € 1,95 (kringloop) 
• gemberpotje klein € 11,95 en  
groot € 14,95 (De laatste puntjes)  
• grote vaas van West Germany  
en hertje (privébezit).
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