Woonstyling

De

Styling

B van bloemen
Chrysanten, gerbera’s,
pioenrozen… we
kunnen er geen
genoeg van krijgen.
Door gebloemde
dessins van vroeger
en nu aan je interieur
toe te voegen, ontstaat
een stijlvol en modern
geheel. Ga je voor
groots en meeslepend
of ingetogen en lief?
Eén ding is zeker:
van deze bloemen
kun je het hele jaar
door genieten.

Combineer
bijzettafeltjes
van verschillende
hoogtes. Zo houd
je het luchtig.

Jean
Little Green

amber
histor

mustard
Painting the past

Je kunt ze bijna ruiken!

Black Pearl
Amazona

96 | at Home Juni 2017

Een rustige basis kun je aanvullen met een opvallend behang of uitgesproken kunst. Deze wallpower met grote, kleurrijke bloemen is een
echte eyecatcher. De bloemen zijn zo gedetailleerd weergegeven dat je ze bijna ruikt. Je kunt de wallpower op de muur aanbrengen of op
een dunne, houten plaat. Niet zo definitief als behang en dan behoud je de mogelijkheid om de plaat ook eens ergens anders neer te zetten.

Fotografie: Peggy Janssen • Styling: Marlies Does • Assistentie: Tess Veer • Tekst: Floor Roelvink • Voor verkoopadressen zie inhoud.
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Woonstyling

Slapen als een roos

Verschillende bloemenpatronen kun je heel goed met elkaar combineren.
Let er wel op dat je een bont dessin mixt met een rustiger motief en kleurenpalet.
Zoals hier: de lichte sprei op het bed staat prachtig bij het donkere vloerkleed
vol overdadige bloemenpracht. Zorg dat kleuren uit het vloerkleed terugkomen
in de sprei en andere accessoires.

Een paar
mooie kussens
erbij en het
plaatje is
compleet.

Een vloerkleed onder
je bed leggen? Laat het
kleed dan 30 tot 45 cm
uitsteken. Zo blijft
de verhouding bedvloerkleed in balans.

Nieuwe look

Een oud bankje fris je in een handomdraai op met een matraskussen met gebloemde stof. Zo geef je het meubel een gezellige,
nieuwe look en tover je het om van oubollig naar eigentijds. Zet het bankje in de hal en je trekt hier snel je schoenen aan en uit.
Of plaats het voor het raam in de woonkamer: een heerlijk lichte plek om een boek te lezen.
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Woonstyling
Een Rembrandt, Vermeer of Frans Hals... Bij Muurmeesters koop je een
groot meesterwerk gedrukt op stof en vastgeklikt in een aluminium frame.
Wil je na verloop van tijd (of in een nieuw seizoen) iets anders? Dan kun je
heel eenvoudig van print wisselen en de ruimte een andere look geven.

Japans tintje

Een zwarte wand zorgt voor
meer geborgenheid in je
interieur. Als je een hele zwarte
wand te heftig vindt, kun je ook
een klein stukje muur zwart
verven. Een licht kunstwerk
en een wit kastje zorgen voor
een mooi contrast. Zo wordt het
zwart wat opgelicht. Hier hangt
een Ixxi met een Japanse roos:
een wandsysteem, bestaande
uit verschillende losse kaarten,
dat je zelf in elkaar zet.

Je kunt een Ixxi maken
met eigen foto’s óf kiezen uit
werken van het Rijksmuseum
of Van Gogh Museum.
(ixxiyourworld.com)

Oude meester, nieuwe stijl

Denk in grote gebaren, ook als je niet zo groot woont. Het zorgt ervoor dat een ruimte groter aanvoelt. Met dit meesterwerk,
gedrukt op hoogwaardig textieldoek, maak je een krachtig statement. De afbeelding is haarscherp geprint en lijkt net echt.
Een simpel stoeltje met een vaas bloemen erop en een laaghangend lampje als spotlight; meer heeft dit stilleven niet nodig.
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Woonstyling

Verzameling vaasjes

Groeperen van accessoires werkt,
dat bewijst dit vrolijke tafereel. Door
meerdere vaasjes bij elkaar te zetten
op een rond dienblad of een ronde
bijzettafel creëer je een zee van bloemen.
De vaasjes van Nordal hebben kleine
gaatjes aan de bovenkant, waardoor er
plek is voor meerdere losse bloemen.
Een geknakte stengel met een mooie
bloem hoef je voortaan dus niet meer
weg te gooien.

Voer het thema
door in het
serviesgoed
en leg één of twee
(eetbare!) bloemen
op elk bord.

Bij veel bloemisten
kun je losse bloemen
kopen in plaats van
een boeket. Kies grote
bloemen voor de kleine
vaasjes, zoals rozen,
gerbera’s en chrysanten
in rood, roze en lila.
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Behang onder je bord

Aan tafel voeren we het bloementhema verder door: met behang! In de collectie Masterpiece van Eijffinger spelen bloemen een hoofdrol.
Het behang is prachtig op de wand, maar doet het ook goed op tafel. Knip een restje op maat en je hebt een schitterend tafelkleed.

Juni 2017 at Home | 103

Woonstyling

Shoppingadressen

Je kunt ze
bijna ruiken!
Lichtgrijze 2-zitter model Zeppelin
in diamond-weave showcase
collection € 1760,- (sofa.com) •
lichtblauw kussen met schilderij van
Toorop € 44,95, zwart kussen met
daarop een schilderij van Van Ruysch
€ 44,95 (Muurmeesters) • zwart velvet
kussen € 32,50 (Nijhof) • okergeel
kussen linnen € 35,-, krukje met
bloemen en zwart onderstel
€ 199,95, roze kussen € 45,- (Loods 5)
• gele hoge vaas € 19,95, groen vaasje
€ 7,95, grijze glazen vaas € 16,95, klein
roze vaasje € 5,95, oudgroen vaasje
€ 12,95, geel vaasje € 5,95,
bijzettafeltje ijzer op zwart frame
€ 125,-, zwarte fauteuil 110x72x64 cm
€ 649,- (Het Kabinet) • notitieboekje
€ 12,95 (Pip Studio) • wallpower
uit de Masterpiece-collectie
artikelnummer 358113 272x280 cm
€ 459,- (eijffinger.com) • oranje kussen,
vloerkleed, kopje (privébezit).

Oude meester,
nieuwe stijl
Schilderij van Georgius Jacobus
Johannes van Os geprint
op stof 100x100 cm € 288,(muurmeesters.nl) • vaas
€ 6,95, opbergzak € 42,95 (Nijhof)
• lampje € 74,50 (Loods 5) •
spijlenstoel (privébezit).
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Slapen als een roos

Nieuwe look

Japans tintje

Stof op het bed Amrapali II Acacia
van Designers Guild FDG2364/02
€ 99,- per meter (Wilhelmine van
Aerssen) • roze plaid € 79,95,
roze vaasje € 5,95 (Nijhof) • kussen
met zigzagpatroon € 41,50 (Loods 5)
• roze kussen € 59,-, zwart kussen
€ 32,50, lichtroze 2-persoons
dekbedovertrek Como Blossom
stonewashed 200x200 cm incl.
2 kussenslopen 60x70 cm € 179,95
(House in Style) • vloerkleed
(privébezit, soortgelijk kleed
te koop via rozenkelim.nl) •
bijzettafel, kopje, bed (privébezit).

Stof Bloemen op zwart digitale
decoratiestof € 18,60 per meter
(Stoffenfeest) • roze kussen 50x50 cm
€ 37,50, langwerpig roze kussen
€ 18,95 (Loods 5) • geel kussen € 59,95,
vaasje € 4,20, kannetje € 6,95 (Nijhof)
• lamp € 299,99 (Nordal) • bankje
(privébezit).

Kleur van de wand OM0010
van Flexa Creations € 24,45
per halve liter (Flexa) • Ixxi met
een camelia van John Reeves uit de
collectie van het National History
Museum kaartformaat 20x20 cm
vanaf € 29,50 (ixxiyourworld.com)
• kastje Jersey € 229,- (Het Kabinet) •
zwarte spijlenstoel € 99,95 (Nordal)
• geel vaasje € 5,95, zwart vaasje
€ 9,95 kruik met oor € 21,95 (Nijhof)
• vaasje met bloemen (privébezit).

Verzameling
vaasjes
Bloemenvaasjes vanaf
€ 34,95, gieter goudkleurig
€ 37,- (Nordal) • salontafel
Folding € 129,- (Het Kabinet).

Behang onder
je bord
Behang artikelnummer 358000
uit de collectie Masterpiece
10 mx70 cm (lxb) € 59,95 (Eijffinger)
• Royal dinerbord € 15,95,
Floral Fantasy ontbijtbord € 9,95
(Pip Studio) • glas € 37,99 per set
van 6 stuks (Nordal) • bestek
24-delig € 49,95 (Nijhof).

