6x anders

Woonstyling

Als kaptafel

Kunstwerken van

Maak van drie schilderdoeken letterlijk en figuurlijk een blikvanger. Aan elkaar bevestigd
met scharnieren vormen ze een mooie drieluik. Zet dit op een tafeltje, hang er een spiegel
aan en jouw kaptafel is geboren. Deze prachtige stof met ridderspoor komt uit
de Waterperry-collectie van Sanderson (€ 85,80 per meter), maar je kunt natuurlijk
elke gewenste stof gebruiken.

canvasdoeken
Nu eens geen landschappen en
portretten, want schilderdoeken
kun je ook heel anders inzetten.
Met lijm, jute en linnen maak je er
meesterlijke woonaccessoires van.
Zoals een kaptafel, letterbak of
lief lampje. Stuk voor stuk een
koud kunstje, dus kies je favoriet!

Versierd
met kralen

Hang om een van de
randen een paar
houten kettingen.
Handig én decoratief.
Je kunt zo’n ketting
ook zelf maken van
ronde of platte kralen.
Platte kralen 20 mm
en 25 mm € 22,75
per mix van 320 stuks
(cchobby.nl).

Als prikbord
De achterkant van een
schilderdoek kun je
gebruiken als prikbord
voor mooie kaarten
en visitekaartjes.
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Productie en styling: Marieke de Geus • Fotografie: Barbara Groen • Tekst: Floor Roelvink • Voor verkoopadressen zie inhoud.
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Woonstyling

Als mini-expositie

Als sfeerlamp

Een saaie muur krijgt meteen een oppepper met een paar
ronde schilderdoeken waarop je een mooie afbeelding drukt.
Ze doen een beetje denken aan borduurringen. Zoek op internet
of Pinterest plaatjes die je wilt gebruiken of download gratis
een werk uit het Rijksmuseum in de Rijksstudio (rijksmuseum.nl).

Op het eerste gezicht lijkt dit net een schilderijtje, zelfgemaakt van
restjes linnen waaruit bladeren zijn geknipt. Het geheim zit dan ook
aan de achterkant. Het lichtje dat hier verstopt zit, maakt van het
canvasdoek ‘s avonds een unieke lamp. Gezellig als sfeerlicht in een
donker hoekje van de woonkamer. Of naast je bed als nachtlampje.

Steuntje in de rug
Door twee plankdragers aan
de achterkant vast te schroeven,
blijft de lamp beter staan.
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Zonder gaatjes

Liever geen gaten boren in de
muur? Hang de doeken dan aan
een losstaand paneel, dat je in een
kleur schildert. Hier is linnengrijs
(€ 19,95, Karwei) gebruikt.
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Woonstyling

Als letterbak 2.0
Als raamhor

Een idee met een knipoog!
Dit hor is geïnspireerd op
een brocante raamhor,
met z’n kenmerkende vorm.
Door dit hor behoud je
de lichtinval, maar heb je
geen last van inkijk.

Droogbloemen,
rolletjes tape,
stempels, flesjes,
scharen... Van kleine
bureauaccessoires
tot vondsten
uit de natuur, ze
passen allemaal
in deze letterbak
gemaakt van kleine
schilderdoeken.

Linnen-look

Het canvasdoek is geverfd
met kleur Neutral grey
gemengd met Grey umber
(hobbyverf Panduro € 3,75
Pipoos). Zo krijg je een
linnen-look, die hier
mooi past bij de muur.
De frames zijn wit gelaten.

Een echte

Liever een echt brocante raamhor?
Kijk eens op zusenzokado.nl,
zwiepsbrocante.nl of op Marktplaats.
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Woonstyling

Doe het
Landelijk
recept

Werkbeschrijving en shoppingadressen

Enkele ingrediënten
voor een landelijk interieur?
Robuust hout, een
natuurstenen vloer
en muren die zijn
geschilderd met kalkverf.

Als vlaggenlijn
Deze vlaggenlijn is zo leuk dat hij
het hele jaar door kan blijven hangen.
De ‘vlaggen’ zijn gemaakt van kleine
schilderdoeken en jute. Mooi bij
de grijze tonen in het interieur
en bij een landelijke woonstijl.

Van buiten
naar binnen

Met antieke klinkers of
klinkerstenen haal je het
buitengevoel naar binnen.
De stenen zijn ideaal
voor een gang of een apart
gedeelte in een woning. Leuk
alternatief: Castle Stones. De
tegels van zo’n 8 mm dik
kunnen op elke bestaande
vloer gelegd worden.
(castle-stones.net)
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Als kaptafel

Als sfeerlamp

Als mini-expositie

NODIG: Drie schilderdoeken 30x80 cm
€ 12,95 per stuk (Pipoos) • stof
Delphiniums uit de collectie Waterperry
€ 85,80 per meter (Sanderson) •
scharnieren € 2,49 per stuk, spiegel € 9,79
(Karwei) • platte kralen 20 mm en 25 mm
€ 22,75 per mix van 320 stuks (cchobby.nl)
• tacker (bouwmarkt)

NODIG: Schilderdoek 50x50 cm € 4,99
(Xenos) • boekbindlijm € 7,50 (Pipoos) •
twee plankdragers beuken € 3,89 per
stuk, schaaflat grenen wit € 4,59,
gereedschapsklem 28 mm € 2,69
(Karwei) • strijkijzersnoer met stekker
€ 6,95, fitting E14 € 1,45 (snoerboer.nl)
• restjes linnen in diverse kleuren

NODIG: Ronde schilderdoeken € 7,99,
Panduro acrylic medium gel (= acrylverf)
€ 4,99 (Pipoos)

ZO GA JE TE WERK: Bekleed de
schilderdoeken met de stof en zet die
aan de achterkant vast met een tacker.
Schroef de scharnieren tussen de
doeken/panelen. Bevestig in het
middelste doek aan de bovenkant een
spijkertje en hang hier de spiegel aan.

ZO GA JE TE WERK: Knip uit het linnen
blaadjes van verschillende vormen
en maten. Leg ze eerst los op het
canvasdoek en maak een mooie
compositie. Lijm ze vervolgens
stuk voor stuk vast met boekbindlijm.
Schroef de plankdragers aan de
achterkant vast, zodat het doek
beter blijft staan. Zaag een lat
op maat en bevestig die horizontaal
aan de achterkant van het doek.
In het midden van de lat schroef je
een gereedschapsklem, waaraan je
het lampje vastklemt.

SHOPPING: Tafel € 249,- (De Weldaad)
• stoel € 445,- (Stylexclusief) • nagellak
€ 9,95 per stuk, handcrème € 12,95,
face polisher € 27,95, zeepje € 2,50,
lipbalm € 6,95, cleansing facial toner
€ 23,95, body oil € 17,95, bodylotion
€ 17,95, scented candle € 24,95 (Sabon)
• etagère € 99,- (Nijhof) • tasje vogel
€ 32,50, ketting € 12,50 (Nooosugar) •
overig (privébezit).

ZO GA JE TE WERK: Print een afbeelding
naar keuze in zwart-wit uit. Let op: doe dit
in spiegelbeeld. Verf het canvasdoek met
de acrylverf en plaats de afbeelding hierop.
Wrijf het oppervlak glad, bijvoorbeeld
met een plastic pasje. Laat 24 uur drogen.
Maak de afbeelding een beetje nat en wrijf
het papier voorzichtig weg. De afbeelding
blijft over op het doek.
SHOPPING: Theepot en kopjes € 57,50
(De Weldaad) • kussen met streep € 79,95,
plaid jeans € 109,95, vaas € 110,-, roerstaafjes
€ 3,49 (Nijhof) • houten bord € 7,50
(Nooosugar) • tafeltje keramiek € 230,(Stylexclusief) • overig (privébezit).

SHOPPING: Vaas € 239,- (Stylexclusief)
• portemonnee € 69,- (Nooosugar) •
overig (privébezit).

Mei 2017 at Home | 107

Woonstyling

Doe het
Werkbeschrijving en shoppingadressen

Als raamhor

Als letterbak 2.0

Als vlaggenlijn

NODIG: Canvasdoek 70x100 cm
€ 23,95, boekbindlijm € 7,50 (Pipoos) •
linnen € 10,- per meter (Van Dijk & Ko)
• spijkertjes (bouwmarkt)

NODIG: Zestien kleine vierkante
schilderdoeken € 1,69 per 3 stuks,
drie grotere vierkante schilderdoeken
€ 3,29 per 3 stuks (Xenos) • bisonkit
€ 3,95 (Karwei) • tacker, dun triplex
(bouwmarkt) • hobbyverf Panduro
€ 3,75 (Pipoos)

NODIG: Zes canvasdoeken 18x24 cm € 3,29
per 3 stuks (Xenos) • jute € 1,99 per meter,
boekbindlijm € 7,50, hobbyverf mat grijs
€ 3,75, jute koord € 3,95 (Pipoos)
• krammen € 1,49 (Karwei) • printer

ZO GA JE TE WERK: Teken een halve
vorm van een brocante raamhor
op een stuk dubbelgevouwen papier.
Trek de vorm over op linnen, knip
de vorm uit en lijm op het doek. Spijker
rondom het schilderdoek sierspijkertjes
in het frame, als sierrandje.
SHOPPING: Kan € 9,95, plaid € 109,95,
kopje € 8,95, vaas € 60,50, kussen
€ 79,95 (Nijhof) • overig (privébezit).

ZO GA JE TE WERK: Lijm de doeken
met bisonkit aan elkaar. De achterkanten
zijn in dit geval de voorkant en vormen
samen de letterbak. Maak de
verbindingen nog iets sterker door de
doeken aan elkaar te nieten met een
tacker. Lijm aan de achterkant een dun
plaatje triplex voor extra stevigheid.
Verf het canvas (dit kun je eventueel
ook als eerste doen), maar laat de frames
wit. Laat goed drogen en zet de spulletjes
die je wilt erin.
SHOPPING: Kruk € 85,-, zandloper
€ 9,50, stopflesje € 9,95, houten klossen
€ 2,50 per stuk, flesjes € 1,50 per stuk,
insecten € 6,50 per stuk, inktpotjes
goudkleurig € 9,95 per stuk (De Weldaad)
• kan € 9,95, vaas € 7,70, bakjes van kurk
€ 13,50, klos touw € 8,50, touwhouder
€ 6,50 (Nijhof) • overig (privébezit).
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ZO GA JE TE WERK: Zoek een mooi lettertype
en vergroot deze letter, zodat hij past
op het canvasdoek. Print het woord dat je wilt
gebruiken uit. Knip de letters uit het papier
en gebruik de restvorm als sjabloon. Verf
de letters met grijze verf en het sjabloon op
jute stof, die je al hebt uitgeknipt. Lijm de stof
na het drogen op de canvas doeken.
Spijker krammen aan de achterkant van
het doek, zodat je daar het jute koord
doorheen kunt rijgen. Hang de vlaggenlijn op.
SHOPPING: Kast € 269,- (Basiclabel) •
cadeaupapier € 3,75 (Dille & Kamille) •
mandje € 17,95 (Nooosugar) • vaasje € 8,95
(De Weldaad) • overig (privébezit).

