
Een ladder is ook een 
goede vervanger van  
een nachtkastje: klem er 
een lampje aan, hang je 
boek opengeslagen over 
de onderste trede en je 
badjas aan de zijkant.

Rijtjes maken: Overtreffende trap
Eén ladder is mooi, twee nog mooier, maar kijk eens hoe leuk drie naast elkaar staan! De kracht van dit hoekje zit ‘m dan ook in de 
herhaling. Bovendien blijft hout en wit een prachtige combinatie, die nooit verveelt.  Zo blij elkaar vormen de ladders één groot stylingrek 
waaraan handdoeken – in dezelfde kleurstelling – moeiteloos hun plek vinden. Net als het rieten lampje dat nog geen € 8,- kost. 

Productie en styling: Janneke Peters • Fotografie: Louis Lemaire • Tekst: Floor Roelvink • Voor verkoopadressen zie inhoud. 

Alles op een rijtje
Styling

Het is tijd om alles op een rijtje te zetten. Letterlijk, welteverstaan. 
Zet broodplanken zij aan zij, hang een trio landkaarten onder elkaar  

en maak een optocht van rieten manden. Dat ziet er niet alleen 
georganiseerd uit, de mooie woonaccessoires vallen zo ook extra op.
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Met een likje oudroze verf 
geef je enkele manden  

een subtiele rand.  
Gebruik bijvoorbeeld 

matte krijtverf in de kleur 
Antoinette (€ 5,95 per  

100 ml shabbytreats.com). 

Van ruw linnen (vanaf € 10,- per meter deboerenbonthal.nl) maak je  
heel eenvoudig zelf theedoeken en tafelkleden. De randen omzomen 
hoeft namelijk niet; rafeltjes zijn juist een mooi detail.  

Rijtjes maken: De tentoonstelling is geopend!
Een (vintage) trolley is een perfect podium voor een oude houten kist of krat, die je omtovert tot vitrinekastje door ‘m op z’n kant te zetten. 
Hierin kun je mooie mokken, kopjes en ander aardewerk tentoonstellen. Fijn overzichtelijk op een rij. Door een draad voor het servies langs 
te spannen, laat je de inhoud nog meer opvallen. De rozetinten komen terug in het tafellinnen en de borden, zodat het een mooi geheel is. 

Rijtjes maken: 
Samen is het leuker
Manden van zeegras en andere materialen  
geven je interieur een landelijk tintje en zijn 
stijlvolle opbergers voor bijvoorbeeld inpakpapier  
en klein speelgoed. Het mooiste is een mix van 
manden in verschillende maten, met en zonder 
handvat en een stoffen jasje of geverfde rand. 
Zet ze naast elkaar in je woonkamer of rondom  
    een open trap en ze zijn het stralende middelpunt. 
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De ‘knoopjes’ aan  
de muur zijn grappige 
haken van HK Living 
(vanaf € 5,95 per stuk 
villajipp.nl).

In plaats van rijtjes maken kun je 
ook stapelen. Het tafellinnen  
op de plank onder de werkbank 
maakt het opgeruimde plaatje af. 

Geef sommige planken een ‘prikbordfunctie’ en hang er met masking tape een lief briefje, 
veer uit de tuin of een mooie kaart aan. Het tape haal je er zo weer af en laat geen lelijke 
plekken achter. 

Rijtjes maken: Plankenparade
Kijk ze eens trots op een rij staan, deze houten planken. De een nog mooier dan de ander. Tegen de witte muur en op de doorleefde 
werkbank komen ze geweldig tot hun recht. Voor elk klusje (of kaasje!) is er een geschikte plank. Zo blijft er genoeg ruimte over  
voor andere woonaccessoires of om voorbereidende werkzaamheden te doen voor een feestmaal.  

Rijtjes maken:
Landelijke ladder
Oude kaarten van (verre) landen  
en continenten hebben vaak  
mooie vale kleuren, die zorgen  
voor een nostalgische uitstraling. 
Zonde om ze in een boek  
te laten verstoffen! Hang ze  
met klemmetjes op aan simpele 
draadhangers. Deze bevestig je  
met een lang stuk henneptouw aan 
elkaar. Leuke eyecatcher in de werk-  
of kinderkamer. Helemaal zo tegen 
een muur van verweerde planken. 
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Het is leuk om te 
variëren in hoge en  
lage planten, maar zorg 
dat ze niet té hoog zijn, 
anders kun je je 
tafelgenoten niet meer 
in de ogen kijken. 

Om de tafel staan verschillende 
zitjes: een roze stoeltje met  
goud geverfde poten, een houten  
bankje en linnen fauteuils.  
Een mix aan stijlen, die  
verrassend goed samen gaan. 

Leg een houten 
kaasplank op een kruk 
in de keuken en creëer 
zo extra stylingruimte  
of een plekje voor 
mise-en-place-
werkzaamheden. 

Rijtjes maken: Vier op een rij
Leuk idee: neem van elke (verre) reis een bijzondere lepel mee en start een verzameling. Deze lepels van mangohout zijn geïnspireerd op exemplaren 
uit Marokko en verdienen een ereplaats in de keuken. Leg ze voor een diner op een stoere kaasplank en steel de show met mooi tafellinnen en bestek 
uit alle windstreken. De droogbloemen passen zich naadloos aan en marcheren mee in de rij!

Rijtjes maken: Tafelloper van terra 
Maak een blikvanger van je tafel door terracotta potten over de hele breedte 
op een rijtje te zetten. Met zo’n natuurlijke tafelloper is verdere decoratie 
overbodig. Om de potten extra te laten opvallen, kun je ze verven. Hier is een pot 
in eigenwijs grijs aan de reeks toegevoegd. Door de combinatie van een  
verweerde tafel, doorleefde potten en een rieten lamp ontstaat een warm geheel. 
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Rijtjes maken: Op één lijn zitten  
Een royale bank verdient een flinke hoeveelheid kussens. Zet ze nonchalant 
naast elkaar, zodat het verleidelijk wordt even te gaan zitten. Het linnen  
straalt een fris voorjaarsgevoel uit en past, net als de zachte en sobere kleuren,  
bij de simpele basis van hout en witte muren. Alles bij elkaar een plaatje,  
waarin landelijke eenvoud centraal staat. 

Vervang bestaande deuren 
door oude houten luiken  
en geef zo je huis een  
landelijk accent. Je koopt  
dit soort luiken onder andere 
bij Antiques & Vintage  
(antiques-vintage.eu). 

Vrolijk drietal
Rustieke houten ladder € 34,95, 
bamboe ladder € 59,95, vloerkleed  
€ 39,95, roze keramieken kan € 24,95, 
bamboe schaal € 29,95, grijze sprei 
achter in wasmand € 79,95 
(woonexpress.nl) • witte houten ladder 
€ 24,99, roze handdoek € 9,95, 
oudroze doek € 4,99 (sissy-boy.nl) 
• grote roze handdoek € 9,68,  
kleine roze baddoeken € 3,89 per stuk, 
oudroze gastendoekjes € 1,24 per stuk 
(sostrenegrene.com) • beige handdoek 
van biokatoen € 8,95 (dille-kamille.nl) • 
rieten lampje (excl. snoer) aan ladder 
€ 7,95 (wauw.nu) • ijzeren mand € 35,- 
(loods5.nl) • airplantje aan roze touw, 
pot met plant (privébezit).

Plankenparade
Houten broodplanken v. l. n. r.: 
rechthoekige van eikenhout € 16,95 
(woonexpress.nl) • houten snijplank 
Kruik smal € 8,95 (sissy-boy.nl) • 
gerecyclede teakhouten plank 
€ 16,95, plank van eikenhout € 9,95, 
ronde teakhouten plank € 24,95 
(woonexpress.nl) • ronde plank met 
dwarslatten (privébezit). Oude houten 
werkbank (privébezit, vergelijkbaar 
model vanaf € 895,- verkrijgbaar  
via oldwood.nl) • kruk (privébezit, 
vergelijkbaar model vanaf € 59,95  
te koop via loods5.nl) • tafellinnen  
€ 7,95 tot € 34,95 (dille-kamille.nl) • 
roze met beige gestreepte theedoek 
€ 4,95 (sissy-boy.nl) • mand (privébezit).  

Samen is het leuker
Manden v.l.n.r.: mand Streep 
zeegras klein € 19,95, groot € 37,95, 
mand Waterhyacint met roze rand  
€ 19,95 (woonexpress.nl) • rieten 
mand met grijze stoffen handvatten 
(privébezit) • met roze rand 
€ 9,95 (xenos.nl) • mand Diablo 
grijze onderkant zeegras € 19,95, 
rieten mand met bruine strepen 
€ 34,95 (woonexpress.nl) • houten 
kralenketting aan trap € 12,50 
(villamadelief.nl) • linnen kleed 
aan hanger, stof vanaf € 12,95 per 
meter (deboerenbonthal.nl) • rieten 
tas, houten hanger (privébezit).

Tafelloper van terra
Potten van achter naar voren: grijs  
€ 1,98 (sostrenegrene.com) • terracotta 
met rand € 2,09 (hornbach.nl) • van zink 
€ 1,98 (sostrenegrene.com) • terracotta  
€ 2,50 (ikea.nl) • zinken pot € 1,98 
(sostrenegrene.com) • 2 terracotta potten  
€ 2,50 per stuk (ikea.nl) • oude terracotta 
pot (kringloop) • rieten lamp (privébezit, 
vergelijkbaar model € 65,- te koop via 
kwantum.nl) • metalen roze stoel Darp  
€ 69,95 (woonexpress.nl) • witte linnen 
fauteuils (privébezit, vergelijkbaar model 
linnen fauteuil Jennylund € 199,- via  
ikea.nl) • plaid € 69,95 (dille-kamille.nl)  
• beige kussenhoes van gewassen linnen 
€ 9,99 (hm.com) • diverse plantjes vanaf  
€ 1,95 (ikea.nl) • tafel, bank, stempel en 
boekje (privébezit). 

Mini-tentoonstelling
Bordjes op kist v.l.n.r.: oudroze met 
onregelmatige rand en reliëf € 2,49, 
zachtroze € 1,99 (ikea.nl) • antiek bordje 
(privébezit) • mokken in diverse oudroze 
tinten € 1,97 per stuk, mokken lichtroze  
klein € 2,23 per stuk, grote roze mok 
€ 2,98 (sostrenegrene.com) • groot 
oudroze bord € 4,99, lichtroze bordje 
€ 2,49, bordje eronder met een dessin 
van wit en lichtblauw € 2,99 (ikea.nl) • 
theepot € 16,95, oudroze kussenslopen 
€ 7,95 (dille-kamille.nl) • linnen doeken 
vanaf € 10,- per meter (deboerenbonthal.
nl) • roze henneptouw € 6,95 per rol 
(pipoos.nl) • trolley, eiermand, antiek 
bordje (privébezit). 

Vier op een rij
Roze servet gewassen linnen  
€ 4,99 (hm.com) • lepels v.l.n.r.: 
grote houten (privébezit),  
van mangohout klein € 2,25,  
medium € 3,35, groot € 6,95 
(tierlantijn.net) • gedroogde 
bloemen € 5,95 per bos 
(dille-kamille.nl) • houten 
kaasplank (privébezit).  

Op één lijn zitten
Bank (privébezit, vergelijkbaar 
model vanaf € 895,- verkrijgbaar  
via old-basics.nl) • op de bank: 
linnen kussenhoezen roze en  
beige € 9,99 (hm.com) • linnen 
kussenhoes grijs met vulling € 12,99 
(sissy-boy.nl)  • oud krukje € 29,- 
(old-basics.nl) • grijs linnen kussen 
op de grond € 29,95, plaid roze  
met wit € 14,95 (woonexpress.nl)   
• oudroze schaaltje € 2,68 
(sostrenegrene.com) • houten lepel 
€ 2,49 (sissy-boy.nl) • keramieken 
bordje € 4,95 (kookwinkel.nl) 
• roze kussen op de grond, pot  
met plant, lampje (privébezit).

Landelijke ladder
IJzeren kledinghangers € 0,98 per 
stuk (sostrenegrene.com) • ijzeren 
clips € 0,50 p. st. (dille-kamille.nl) 
• landkaarten (kringloopwinkel) 
• knoophaak medium van HK Living 
€ 9,95 per stuk (villajipp.nl) •  
roze henneptouw € 6,95 per rol 
(pipoos.nl) • schaar, grote 
opgerolde landkaart (privébezit).
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