
Maak een 
stilleven van 

karaffen en 
vazen versierd 

met (imitatie) 
goud en zilver. 

De vis-vaas zorgt 
hier voor een 

grappig en 
speels accent.

my castle

Sierlijke randjes en kantjes, krullende poten en rijke bloemdessins... Om de weelde 
van een Brits kasteel of landhuis in huis te halen, hoef je echt geen woonkamer 
van het formaat balzaal te hebben. Een paar authentieke meubels, luxe stoffen  

en romantische details zijn al genoeg om je de koning(in) te rijk te voelen. 

My home is

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

Styling

Zo’n vintage vloerkleed brengt vervlogen tijden weer tot leven.

De klassieke wieltjes 
onder de voetenbank 
vallen misschien niet 
meteen op, maar zijn 

bepalend voor de sfeer. 
It’s all about details!

Border op de bank
Een moderne (Ikea) bank krijgt een typisch Engels tintje  

door er flink wat kussens met romantische bloemdessins  
aan toe te voegen. Laat de kleur van de bank subtiel terugkomen  

in de kussens en combineer verschillende vormen en stoffen. 
Op de voetenbank kun je je benen te rusten leggen of je  
gebruikt ‘m om een kopje koffie of thee in te schenken.
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Lovely high tea
Combineer oud zilver met bloemetjesservies (fortuneflea.com), gekleurd glaswerk en frivole dienblaadjes.  
Deze mix geeft de tafel een frisse, romantische uitstraling. De perfecte setting voor een gezellige high tea!

Uniek schouwspel
Een klassieke schouw met veel details, uitgevoerd in marmer  

of steen, past goed in de sfeer van een landhuis of kasteel.  
Bij bedrijven in oude bouwmaterialen vind je vaak prachtige 
modellen. De schouw is bovendien een plek waarop je naar 

hartelust kunt stylen. Werk van buiten naar binnen en varieer  
met accessoires van verschillende hoogtes. Hier staat een mix  

van zilver met transparant en gekleurd glas. 

Een etagère met 
scones, taartjes  

en/of vintage kopjes 
zorgt voor extra 

sfeer op tafel .

Werk bij het 
dekken van de 
tafel in laagjes: 
begin met een 
combinatie  
van tafelkleden,  
die je losjes  
over elkaar legt. 
Bovenop komt 
een kleed van 
chic, wit kant 
(Zara Home).
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Wandlijsten koop je 
onder meer bij 
oracdecor.com en 
sierlijstenspecialist.nl.

Slapen als een prinses
De authentieke sierlijsten op de muur 

 zijn echte blikvangers in deze op en top 
romantische slaapkamer. Zo’n wand kun je  
thuis ook maken. Bevestig sierlijsten op de 

muur en creëer een lambrisering of klassieke 
kaders. Vaak kun je de lijsten mee schilderen  

in de kleur van de muur. Plaats je bed in een nis 
– dat voelt knus en geborgen – en maak het  

rijk op met  bedlinnen, spreien en veel kussens.  
Het vloerkleed (rozenkelim.nl) zorgt voor de 

finishing touch en past goed bij de gebloemde 
sprei  en kussens, gemaakt van stof van  
Osborne and Little (luxurybynature.nl).

Bij Ottomania in Haarlem verkopen ze prachtige spreien, handdoeken en  
ander textiel. Hun stoffen komen uit landen uit het voormalige Ottomaanse rijk 
en zijn met veel liefde gemaakt. Ze hebben ook een webshop! (ottomania.nl)

Fraaie stoffen
Een klassiek Engels interieur kan niet zonder mooie stoffen met subtiele kleuren, rijke bloemdessins  

en bijzondere structuren. Hier ligt een groene wafeldoek op een handdoek met bloemen van  
wollig katoen. Door je mooiste textiel te laten stralen op een fraai stoeltje heb je er elke dag plezier van.
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Ook zulk mooi behang? Op miss-marple.nl  
vind je een enorm aanbod aan dessins. 

Even je neus 
poederen

Een sierlijke kaptafel was 
vroeger onmisbaar voor  

een dame en dit meubel stond  
vaak in een pruilkamer,  

ook wel boudoir genoemd. 
Voor zo’n elegant ingerichte 
ruimte naast de slaapkamer 
hebben we tegenwoordig 
meestal geen plek meer. 

Reserveer daarom een hoekje 
in je slaapkamer om je toilet  
te maken. Deze kaptafel van 

metaal staat prachtig voor het 
romantische bloemenbehang. 
Zo ontstaat  een mooi contrast 

tussen stoer en lief.

Dit schattige schaaltje vonden we bij Cin in Wonen, in het Zuid-Hollandse 
Vrouwenakker. Een fijn adres voor vintage en brocante. (cininwonen.nl)

Romantische randjes
Sterk duo: zachtgroen met oudroze. Maar het zijn vooral de randjes die het ‘m  
hier doen. De bloemenslinger en het haakwerk; romantischer kan bijna niet!
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Shoppingadressen

• Vaas € 20,-, glazen kan  
met zilveren schenkdeel 
€ 25,- (Cin in Wonen) • vaasje 
met groene strepen € 7,50 
(Fortune Flea) • vogelhuis  
€ 39,95 (Zara Home) • vaas vis 
€ 17,50 (Nijhof).

Slapen als een 
prinses
• Vloerkleed loper € 290,- 
(rozenkelim.nl) • kussens  
op bed v. l. n. r.: met bollen 
€ 39,95, roze € 41,50, groen  
met borduursel € 45,-, met 
reliëf € 39,95 (Hinck) • met 
bloesem € 27,95 (Woonexpress) 
• met geborduurde bloemen 
(stof van Osborne and Little)  
€ 253,- per meter, grote sprei 
met geborduurde bloemen 
(stof van Osborne and Little)  
€ 253,- per meter (Wilhelmine 
van Aerssen) • roze plaid  
€ 49,99, slofjes € 19,99, 
zandloper € 9,95 (Zara Home)  
• bedsprei groen € 398,-, kopje 
in het bovenste vak € 49,95 
(Ottomania) • opbergdoosje  
€ 7,50, blik € 11,50 (Cin in 
Wonen) • vaasje groen € 7,50, 
vaasje rechts € 7,50, vaasjes 
onderste plank € 9,95 (Fortune 
Flea) • boekjes (privébezit).

Fraaie stoffen
• Stoel € 119,- (Nijhof) • 
plaid € 39,50, handdoek 
€ 12,75, ketting € 39,90,  
zeep € 8,95 (Ottomania) • 
groene wafelhanddoek  
€ 12,99 per set van 2, oudroze 
doekje € 7,99 (Zara Home).

Uniek schouwspel
• Lamp € 69,95 (Hinck) • 
tafelkleed Brera Lino van 
Designers Guild € 74,- per meter 
(Wilhelmine van Aersen) • 
tafelkleed groen € 14,99 (H&M) 
• tafelkleed kant € 29,99, glazen 
€ 7,99 (Zara Home) • metalen 
stoel € 89,95 (Woonexpres) • 
stoel € 45,- (Fortune Flea) •  
kan € 20,-, kopjes inclusief 
schotels € 12,50 per set van 2, 
gebaksbordjes € 3,50, 
gebaksvormpjes € 1,-, blik 
€ 8,50, kandelaar € 35,-, blik 
€ 12,50 (Cin in Wonen) • 
kandelaar € 6,95 (Woonexpress) 
• schaaltjes € 5,99 (H&M) • 
etagère € 19,95, spuitfles 
€ 24,95 (De Laatste Puntjes).

Even je neus poederen
• Vliesbehang Vintage Style  
van Wallquest € 75,- per rol 
(Miss Marple) • tafel € 199,- 
(Woonexpress) • stoel € 45,-, 
spiegel € 125,- (Fortune Flea) • 
hemdje € 35,99, koraal € 39,99 
(Zara Home) • kandelaar € 6,95 
(Woonexpress) • schaal € 29,95, 
zeep € 17,95 (Ottomania) • 
opbergbakje € 9,99 (H&M)  
• lamp € 39,95 (Fortune Flea)  
• doos € 14,95 (Nijhof) •  
vaasje € 7,50, borstel € 10,-, 
dienblaadje € 15,- (Cin in Wonen).

Lovely high tea
• Tafelkleed Brera Lino van 
Designers Guild € 74,- per meter 
(Wilhelmine van Aersen) • 
tafelkleed kant € 29,99, 
opbergpotje € 29,95 (Zara 
Home) • bord met rozen  
€ 4,95, soepterrine € 22,50, 
vaasje groen € 7,50, glazen  
€ 4,95 (Fortune Flea) • bestek 
(kringloopwinkel)  • schotel  
€ 3,50, bakvorm € 1,-, suikerpot 
€ 15,-, dienblad € 15,-, bakvorm 
€ 1,- (Cin in Wonen) • schaal  
€ 14,95 (De Laatste Puntjes) • 
onderbord met bloemetjes  
€ 3,50, schotel € 12,50 per set 
van 2 kop en schotels.

Queen Anne
• Fauteuil € 110,-, schilderij  
€ 35,-, dienblaadje € 15,-, 
kandelaar € 7,50 (Cin in Wonen) 
• stoffen v.b.n.b.: stof hangend 
en boven op de stapel van  
The Royal Collection € 302,-  
per meter, stof Portia van 
Designerds Guild € 90,- per 
meter (Wilhelmine van Aerssen) 
• plaid € 39,50 (Ottomania) • 
vloerkleed € 29,95 (Woonexpress) 
• glas € 4,95 (Fortune Flea) • 
boekjes, kruk (privébezit).

Is de stof (te) erg 
versleten? Laat de stoel 

opnieuw bekleden en  
hij is weer als nieuw.  
Dit kan onder meer  

bij Oud is Nieuw. 
(oudisnieuw.net)

Queen Anne-troon
Een barokke fauteuil of sofa in Queen Anne-stijl  

(een meubelstijl uit het begin van de 18e-eeuw vernoemd 
naar Anna Stuart, oftewel Queen Anne) brengt veel sfeer 

door z’n sierlijke vorm, gedetailleerde stof en elegante 
pootjes. Een soort troon in je woonkamer! Met een beetje 

geluk vind je zo’n fauteuil met geborduurde  
zit- en rugleuning bij de kringloop of op een antiekmarkt.  

Border op de bank
• Bank 3-zits € 775,-, lamp  
€ 49,95 (Ikea) • vloerkleed  
€ 790,- (rozenkelim.nl) • rond 
kussen lila € 39,95 (Hinck) • 
kussenhoes met bloemen  
€ 9,99 (H&M) • kussen met 
bloemen van Designers Guild 
grijs € 126,- (Wilhelmine van 
Aerssen) • kussen borduursel 
klein € 29,95, kussen met 
borduursel langwerpig € 49,95 
(Ottomania) • roze kussen  
€ 25,99 (Zara Home) • kussen 
met bloemenprint € 35,-, 
fauteuil € 110,-, kop en schotel 
€ 12,50 per set van 2 (Cin in 
Wonen) • groen kussen € 49,95 
(Hinck) • schapenvacht € 40,- 
(Kwantum) • voetenbank  
€ 400,- (sofa.com) • krukje  
€ 269,- per set van 3, dienblad  
€ 29,95 (Nijhof) • percolator  
€ 21,95 (bol.com).
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