STYLEN

Kleuren, structuren en spullen lijken lukraak
gemixt, maar toch past alles wonderwel bij
elkaar: industriële elementen met de diepe
tinten van specerijen, bohemien stoffen met
primitieve dessins, ongepolijste materialen en
handgemaakte stukken van ver. Het hoeft
allemaal niet zo perfect om mooi te zijn.

voor
�V�NTURIERS

�OHEMIEN CHIC

De zithoek heeft met de lage
bank van matraskussens en
kleine tafeltjes die heerlijke Ibiza
lounge vibe. Maar door dat te
mixen met de bijzondere bamboe
spiegels en de kast vol wereldse
vondsten en souvenirs van
spannende avonturen krijg je
een veel geraffineerdere chique
look. Dat nodigt uit tot relaxed
loungen terwijl je geniet van al
het moois dat je hebt verzameld.

STYLING MARIANNE LUNING | FOTOGRAFIE ALEXANDER VAN BERGE

VTWONEN WAS HERE

Het decor van deze fotoshoot is het hoofdkantoor van
woonmerk Household Hardware. De werkunits daar
bestaan uit gestapelde containers. De perfecte locatie
voor stylist Marianne Luning om te laten zien welk
interieur er ontstaat als je industrieel, bohemien en
ambachtelijk met elkaar mixt. • www.householdhardware.nl
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TIP Als je zo’n handgeweven vloerkleed omdraait, kun je ineens, ook al was het niet zo bedoeld, een prachtig nieuw dessin ontdekken.
Minstens zo mooi als de voorkant, dus waarom het niet eens van de andere kant bekijken?
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STYLEN

MAAK HET
EENS BONT

De donkere basis van de
keuken geeft alle ruimte om te
experimenteren. Het gevolg?
Een kleurexplosie. Niet alleen
servies en accessoires, ook
de pannen bekennen kleur!
Zonde om in dichte kastjes te
zetten, laat maar zien wat je
in de keuken gebruikt. Het op
maat gemaakte keukenblok
van Combitex is van staal en
stof. Als je goed kijkt, zie je
dat het stalen frame van de
kastdeurtjes met donkergroen
legerdoek bespannen is.

GEWOON DURVEN

Purper lijkt zo’n heftige kleur, maar
kijk eens hoe mooi het combineert
met dit mondgeblazen glas in
de kleuren van oriëntaalse specerijen.
De tinten gaan, hoe verschillend
ook, door hun diepe, warme kleur
prima samen.

DIY PEPERKETTING Ook zo’n peperketting in je keuken? Die maak je makkelijk zelf. Koop een berg rode pepers, rijg ze aan een ketting door met een naald een draad
(van bijvoorbeeld henneptouw) door de bovenkant van de pepers te trekken. Hang ze op, ze verdrogen vanzelf, waardoor ze die mooie donkerrode kleur krijgen.
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STYLEN

ONVERWACHTE
TWIST

Wat is er toch veel moois te
vinden dat creatief is hergebruikt
op plekken waar je het niet
verwacht. Deze kast heeft deuren
die gemaakt zijn van oude,
Zwitserse brancards. Het zwarte
doek, oude hout en stoere
metaal maken de kast meteen
industrieel en doorleefd. Een
basisstuk dat nog meer opvalt
in het kleurrijke decor van
het houten daybed, het vrolijke
textiel en de diepblauwe bloemen
van de markt.
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MIX & MATCH

Je moet wel een beetje durven… maar kijk
eens hoe mooi het resultaat kan zijn als je
de gebruikelijke stylingregels links laat
liggen en twee verschillend gedessineerde
vloerkleden naast elkaar legt. Een kwestie
van proberen, want het lukt niet altijd zo
goed als hier. Maar ja, no guts, no glory!
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SWEET, S�FT
& LAZY

STYLEN

Laat ze maar hangen. De
levendige kleuren van deze
kleden komen nog mooier
uit op de donkere basis van
de ruimte. Zuid-Amerika
en Noord-Afrika liggen
geografisch misschien ver
uit elkaar, maar de levendige
dessins van de Peruaanse
en Colombiaanse Frazada’s
(geweven dekens) en de
Marokkaanse kleden maakt
ze perfecte buren.

�RINSESSENBED 2.0

Stoer staal en kreukelig linnen draaien het
romantische beeld van een hemelbed 180 graden
om. De aardetinten van het linnengoed zijn een
perfect match met het lichte roze van de hemel.
Zo zie je dat lichte en donkere tinten elkaar
ook kunnen completeren, en zeker niet altijd
contrasteren. De dessins van de multicolour
gevlochten schalen aan de wand geven de
rustige ruimte pit.

WARMTE UIT ZUID-AMERIKA Frazada’s worden van oorsprong gebruikt als bedsprei en deken om warm te blijven tijdens de koude nachten in de
Zuid-Amerikaanse hooglanden. Deze authentieke gestreepte kleden doen het hier ook goed op de vloer en de bank.
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WOLWARME LAMP De hanglamp is de Barbet-lamp van Renske Francissen. Ze bedacht dit design toen ze naar een oude vogelkooi keek en zich afvroeg hoe ze
die opnieuw kon gebruiken. Ze omwikkelde de kooi met garen en het idee voor de Barbet-lamp was geboren.
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STYLEN
< Keukenblok lengte 3 meter € 1495,- (Combitex). Zwarte kruk € 115,-, rieten manden
met leren handvat € 19,50 (Household Hardware). Leren schort € 109,- (Nijhof). Koperen
pan groot € 45,-, metalen pannetje klein € 2,- (Combitex). Donkergroene vaas € 39,50,
rode braadpan € 119,-, rode pan van keramiek € 69,-, groene hangvaas € 11,95, ronde
schaal met aubergines € 25,- (Nijhof). Macramé plantenhanger van Madam Stoltz € 13,50
(www.deens.nl). Weckpot met citroenen, pot met olijven, pot met rode paprika’s, tinnen
blik met olijfolie, kettingen van rode pepers (Terre Lente). Houten pollepelhouder € 35,groene schaal op voet € 39,- en groen laag schaaltje € 18,-, boomschorsplankje € 14,95,
pollepels en ijzeren lepels vanaf € 9,50 (Household Hardware). Stapel: blauw laag bord
€14,95, lichtbruine kom met bruine rand € 24,95, blauw mokje € 7,25 (Nijhof). Theedoek
met grijze streep € 19,95, multicolour plaid op de grond € 39,-, theedoek € 7,95, theedoek
in crème met rood € 19,95 (Nijhof). In de vakkenkast: sauzen en olies vanaf € 7,95,
koperkleurige pastamachine € 124,95, blauwe kan met koffiefilterhouder € 39,95 (Nijhof).
Grof geglazuurde blauwe mokken van Madam Stoltz vanaf € 8,95, grof geglazuurde blauwe
schaal van Madam Stoltz € 9,95, rieten tas met pompons van Madam Stoltz € 42,95 (www.
deens.nl). Overig privébezit.

VAN VER

ASSISTENTIE MAUD MAAS, JEROEN DE VREEDE | VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE INHOUD

De pure kleuren van dit Marokkaanse
aardewerk brengen de warmte uit
de mediterrané thuis. Dit aardewerk
wordt nog steeds ambachtelijk
gemaakt. Het is vrij zacht omdat het
op een lage temperatuur afgebakken
wordt. Doordat het handgemaakt is,
is elke pot en elk schaaltje net even
anders van vorm en kleur.
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Lage bank van jeanskleurige matraskussens
in verschillende afmetingen verkrijgbaar,
120x80x15 cm € 289,-, rugkussen,
120x30x15 cm € 169,-, zwarte spijlenstoel
met kussens € 395,-, groot paars kussen
€ 65,-, kussens van kelimstof, oranje met
bruine streep en paars € 65,-, bruine deken
met pailletten € 275,- (Household
Hardware). Velours kussens van Madam
Stoltz, 50x50 cm € 33,50, grote bamboe
spiegel van Madam Stoltz € 325,- (www.
deens.nl). Ovale spiegel € 62,50 (Nijhof).
Ronde spiegels per stuk € 159,-, gevlochten
schaal aan de muur € 69,- (Household
Hardware). Tapijt met ruitpatroon,
150x250 cm € 455,-, gestreept tapijt (met
de achterkant naar boven), 100x180 cm
€ 395,-, veelkleurig gestreept tapijt vooraan,
120x210 cm € 595,-, rieten lampenkap XL,
Ø 60 cm € 139,- (Household Hardware).
Messing salontafel van Madam Stoltz €
224,- (www.deens.nl). Matzwart bijzettafeltje met hoge rand € 59,-, zwart bijzettafeltje € 45,-, glazen € 2,50, waterkan op
zwarte tafel € 19,- (Household Hardware).
Blauw bord van Madam Stoltz € 13,10, rood
Chinees theepotje van Madam Stoltz € 55,(www.deens.nl). Groene vaaskan € 115,-,
groene glazen € 3,- (Household Hardware).
Boekjes en tas privébezit. In de kast: oudhouten krukje € 69,95, grote aardekleurige
pot van keramiek € 59,95, bruine kruk
€ 69,95, zwarte pot met deksel € 69,95
(Nijhof). Rieten windlicht van Madam Stoltz
€ 51,- (www.deens.nl). Zwarte rubberen pot
met cactus € 9,50 (Household Hardware).
Overig is van Household Hardware vanaf
€ 4,95.

< Grote pot, hoogte 50 cm € 198,-, schaal
op voet laag € 39,-, schaal op voet hoog
€ 45,-, schaal € 30,- (Household Hardware).
Linnen doek van Madam Stoltz € 172,(www.deens.nl). Ketting van pepers
(Terre Lente).

Gekleurd glaswerk vanaf € 3,50, stoffen
mand € 69,-, gestreept kleed € 210,(Household Hardware).

Kast gemaakt van Zwitserse brancards € 595,- (Combitex). Geweven streepkussen
€ 49,-, gestreepte doek € 198,-, windlicht van jampot € 19,50, vloerkleed vanaf € 250,-,
trap € 89,- (Household Hardware). Blauwglazen vaas € 49,95 (Nijhof). Kettingen van
glas € 75,- (Van Verre). Sjaal (10Days). Indiaas daybed privébezit, soortgelijke te koop bij
Eijerkamp. Overig privébezit.

Zelfgemaakte tafel (vergelijkbare tafel via
goede timmerman). Vloerkleden unica,
120x240 cm € 250,-, ingevlochten pot met
deksel € 39,-, zelliges per m² vanaf € 115,(Household Hardware). Oranje vaas
€ 12,50, bord € 71,50 (Nijhof). Zwartmetalen stoel op wieltjes € 119,- (Bodilson).
Diepblauw gestoffeerde stoel vanaf € 800,-,
paarse driezitsbank, 200x82x62 cm vanaf
€ 4000,- allebei van &Tradition (Friday Next).
Velours kussen € 33,50, auberginekleurig
linnen plaid van Madam Stoltz € 172,(www.deens.nl). Pot van metaal in aardewerk
look € 59,- (Nordal). Bloemen van Ferulazaad uit Portugal privébezit.

Kleden v.l.n.r.: de eerste, derde, vijfde en
zesde zijn Frazada’s uit Peru vanaf € 275,(Van Verre). De andere hangende kleden
zijn Marokkaans, geweven en polig, in
verschillende maatvoering vanaf € 210,-,
stapel Marokkaanse kleden onder de trap:
vanaf € 210,- (Household Hardware).
Mattenklopper € 11,95 (Nijhof). Rollen
linnen uit de collectie Rosy linen, lengte 3
meter, per meter € 124,90 (Chivasso). Stapel
kleden op de trap: Frezada’s uit Peru vanaf €
275,- (Van Verre).

Bed 180x200 cm € 295,- (Combitex). Nude/
roze linnen als hemel kamerhoog (310 cm)
per meter € 139,40 (Chivasso). Grijze en
terracotta linnen dekbedovertrek Grey en
Marsala vanaf € 139,- (Vandyck). Lamp van
Renske Francissen € 450,- (Matter .of
Material). Vloerkleed, 150x250 cm € 650,-,
schalen aan de muur € 69,- (Household
Hardware). Rond voddenkleed € 57,50,
velours kussen € 33,50, linnen plaid
€ 170,- van Madam Stoltz (www.deens.nl).
Overig privébezit.
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