Styling

Woonstyling

Flower power op de paastafel
Vaasjes, potten... verzamel ze maar alvast, want op de paastafel kun je er dit jaar niet genoeg hebben.
Gevuld met bosjes narcissen, bloesemtakken en hyacintbollen zorgen ze voor een vrolijk voorjaarstafereel.
De bloemenstof gebruikt als tafelkleed – met de toepasselijke naam ‘Spring’ – versterkt het natuurgevoel.
Net als de wonderschone ontkieming van de tuinerwt aan de muur. Een feest om naar te kijken
én een heerlijke plek om te ontbijten of brunchen met al je geliefden!

Vier
de lente!

Van bloesemtakken
tot bloemenprints en
van vogels tot viooltjes;
het is weer tijd om
een f linke dosis voorjaar
aan je huis toe te voegen.
Met deze stylingtips en
-ideeën staat elke ruimte
(én straks de paastafel)
volop in bloei. En proef je
overal: het is lente!
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Knip wat viooltjes
of andere bloemen
uit een servet en
plak ze met PVA-lijm
voorzichtig op de
eierschaal. Eventueel
kun je het ei eerst
schilderen of in één
kleur spuiten. Hang het
met een lintje aan
een mooie (paas)tak.

Fotografie: Sussie Bell • Styling en tekst: Selina Lake • Tekstbewerking: Floor Roelvink. Voor verkoopadressen zie inhoud. De prijzen zijn bij benadering en kunnen afwijken.

Zo’n kleurrijke vlaggenlijn geeft nog meer voorjaarsvreugde. Maar er zelf een van botanische prints
uit oude boeken, inpakpapier of van internet. Plak het dunne papier eventueel op wat dikker karton.
Maak gaatjes aan de bovenkant van elke vlag en rijg daar mooi touw doorheen.
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Puur natuur op de keukenplank
Kijk eens hoe mooi de natuur hier tot leven komt met echte bloemen en met prints; elke plank is een plaatje.
De vintage borden met bloemmotief zijn net kleine schilderijtjes. Even een rondje door de kringloopwinkel
en je vindt vaak prachtige exemplaren. Door de combinatie zachtgroen, zachtblauw en romig wit blijft
de sfeer in de keuken lekker licht en fris. En de gouden randjes aan het aardewerk? Die geven het geheel glans!

Beeldschoon: een nestje van porselein met een handje snoepeitjes

Voeg een piepklein beetje paasgeel toe, zoals hier met het eierdoosje en de trompetten
van de narcissen. Zo krijgt het keukenrek meteen een zonnige uitstraling.
De eitjes in dit kopje zijn dragee-eitjes:
chocolade eieren met een knapperig, gekleurd
suikerlaagje (€ 3,29, Albert Heijn). Wij pikten alleen
de zachtgroene eruit, maar meestal zitten
er verschillende pastelkleuren in een zakje.
104 | at Home April 2017

April 2017 at Home | 105

Woonstyling

Geuren en kleuren in het voorjaarsvenster
Betrek een (hoog) zijraam ook bij de botanische look in huis met een verzameling vaasjes in het venster.
Magnoliatakken, kersenbloesem, narcissen en hyacinten zorgen voor een instant lentegevoel. Wij kozen
voor melkflessen met een smalle hals en een apothekersvaas, waarin de grillige takken goed blijven staan.
Maar een robuuste tak in een fijne vaas of juist een dun twijgje in een massieve kruik staat ook verrassend mooi.

Ga bij de kringloop op zoek
naar oude boeken over vogels,
vlinders, groenten of tuinieren.
Er staan vaak heel verfijnde
illustraties in, die je (met
masking tape of ingelijst)
zo op de muur kunt hangen.
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Flora
en fauna
op een
brocante
kastje
Een paar grote takken
in flesvazen en witte
bloesem zijn het
stralende middelpunt
op je kast of dressoir,
waar vogels zich maar
al te graag naast
nestelen. Kijk eens op
lourota.com voor
keramiek met
handgeschilderde
kolibries. De duif onder
de stolp (een lamp,
gevonden op ebay.nl)
zet dit stilleven met
één knip in de
spotlights.
Ook leuk: zo’n Frans
bistrostoeltje biedt
genoeg plek om je
‘bloementuintje’
uit te breiden.

Vul vazen, flessen, gerecyclede jampotten en vintage theekopjes met bloembollen. Mooi: spoel de
aarde van de kluit en maak de wortels zichtbaar voordat je de bollen in het glas op een laagje water zet.
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Shoppingadressen

Flower power
op de paastafel
Vlaggenlijn € 16,- (Peony & Thistle)
• poster Garden Pea € 104,65
(Wallography) • Op de muur:
kleur Vintage Boots mat € 31,70
per 2,5 l (Valspar) • tafelkleed
gemaakt van stof Spring in de kleur
Olive € 56,45 per meter (Emma
Hardicker) • taartplateau met
deksel € 23,50 (Homebase) •
vintage borden vanaf € 5,85,
vintage wijnglazen vanaf € 2,35
per stuk (kringloopwinkel) • servet
Liberty Poppy & Daisy € 5,60 per 20
stuks (Meri Meri) • bestek 24-delig
€ 41,15 (Argos) • vaas mint € 23,50
(antiekmarkt) • buitenstoel Tärnö
€ 12,95 p. st. (Ikea) • vintage Ercol
stoel € 60,- (Ebay) • overig
(privébezit).

Leg een afgeknipte
magnoliatak ter
decoratie op het (paas)
bord van alle gasten.
Nóg leuker op een
‘Liberty-servet’
en met een kaartje
eraan waarop je voor
iedereen een lieve
voorjaarswens schrijft.
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Tärnö € 12,95 (Ikea) • botanische
print groot € 29,40 (Homebarn) en
klein € 14,10 (Petersham Nurseries)
• lamp duif in stolp € 70,55 (Ebay) •
groene vaas € 23,50, doorzichtige
vaas € 10,60 (tuincentrum) • kopje
keramiek van Lou Rota € 16,45
(Anthroplogie) • overig (privébezit).

Puur natuur op
de keukenplank

Van boven naar beneden, van links
naar rechts: zwart glas € 5,85,
vaas € 9,40 (Longacres) • eierdop
mintgroen € 7,05 (Homebarn) •
bord vanaf € 10,- (Heart Vintage
UK) • kop en kan (privébezit) •
kleine botanische print € 5,85
(HomeBarn) • kan € 2,35 (kringloop)
• glazen taartplateau met deksel
€ 23,50 (Homebase) • eierdopjes
€ 32,90 per 2 stuks (Melody Rose) •
bord € 8,20, theepot met
goudkleurige details € 17,65
(Sunbury Antiques Market) •
boeken Yvestown in de keuken
€ 19,95, Botanical style van Selina
Lake € 20,03 (bol.com), Sweet tooth
book van Lily Vanillas € 11,75
(Amazon) • gele eierdop € 14,10
(Anthroplogie) • bord € 4,(antiekmarkt) • kop en schotel
met vogel € 37,60 (Melody Rose)
• gestreepte schaal € 40,(Tine K Home) • overig (privébezit).

Kop en schotel € 37,60 (Melody
Rose) • groene schotel vintage
€ 3,50, (Sunbury Antiques Market) •
dragee-eitjes € 3,29 (Albert Heijn)
• tafelkleed gemaakt van stof Spring
in de kleur Olive € 56,45 per meter
(Emma Hardicker).

Vintage bord € 4,70 (kringloop) •
Liberty Poppy & Daisy servet € 5,60
per 20 stuks (Meri Meri) • kop en
schotel € 37,60 (Melody Rose) •
groene schotel vintage € 3,50
(Sunbury Antiques Market) • bestek
€ 41,15 per 24-delige set (Argos) •
tafelkleed gemaakt van stof Spring
in de kleur Olive € 56,45 per meter
(Emma Hardicker).

Flora en fauna op
een brocante kastje
Vintage kast € 82,30 (Sunbury
Antiques Market) • buitenstoel
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