
Niet alleen in de mode is het een bonte boel, ook in 

interieurdesign zie je een gedurfde mix van verschillende 

dessins. Bloemetjes, strepen, ruiten, alles mag, alles kan. 

Maar doe het met beleid en zoek altijd naar de rode draad.
STYLING FIETJE BRUIJN | FOTOGRAFIE ALEXANDER VAN BERGE 

rode draad #1 
KLEURENPALET
Wow, wat een bloemenzee! Toch is alles verrassend 
genoeg in balans. De rode draad: de roze en bruine 
tinten die overal terugkomen, in de bloemen, maar 
ook in de wand, de vloer en het tafeltje. Zo krijg je 
eenheid in overdaad.

bonte

vtwonen
072018

STYLEN

137136 vtwonen
072018

STYLEN



rode draad #2
GRAFISCHE LIJNEN
Dankzij de strakke lijnen van de kozijnen, bank, tafeltjes en het behang 
kun je losgaan met wilde prints, zonder dat het een ratjetoe wordt. 
Door het kleurpalet eenvoudig te houden met maar een paar accent-
kleuren, blijft het geheel in balans.
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rode draad #3 
ZWART-WIT
Bloemen, ruiten, strepen, stippen, zolang je het bij zwart-wit 
houdt, is elke variatie geoorloofd. Het subtiele rode randje langs 
het tafelblad zet je nog even fijn op het verkeerde been.

rode draad #4 
STRAKKE VAKKEN
Soms is een bestaande situatie al 
een goed uitgangspunt voor een  
levendige mix. De vlakverdeling 
in de kastdeuren geeft een goede 
basis voor een lijnenspel dat  
terugkomt in het beddengoed.  
Het gebloemde jasje en de gele  
tas zorgen voor een knipoog en 
maken het net wat spannender.
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rode draad #5 
HARD EN ZACHT
De tegenstelling industrieel en klassiek komt hier overal terug: in de 
verweerde muur en het uitbundige behang, in het ijzeren tafeltje en de 
fluwelen stoel, in de harde vloer en in het losse boeket. De bloemen lijken  
op te gaan in het behang, maar eisen toch subtiel de aandacht op.

rode draad #6 
RETROGEVOEL
Op het eerste gezicht lijkt er weinig 
samenhang, maar die is er wel degelijk: 
het behang, de vorm van de vazen en  
de dessins hebben allemaal hetzelfde  
retro gevoel. De Oosterse gemberpot,  
het bloemetje én het klassieke houten 
element aan de muur, geven er net een 
onverwachte wending aan.
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Gestreept behang Masterpiece nr. 358021, per rol € 62,95 (Eijffinger). Bank Dunbar  
€ 3230,- (Loods 5). Vloerkleed € 129,-, poef vanaf € 39,95 (Ikea). Messing bijzettafels  
€ 285,- (HK Living). Gebloemd gordijn Kimono Blossom  van Designers Guild, per m  
€ 115,- (Wilhelmine van Aerssen). Op de bank v.l.n.r. plaid met bloemdessin Delft Flower 
Tuberose € 261,-, kussen Herbier Jonc van Christian Lacroix € 150,- (Wilhelmine van 
Aerssen), geruite plaid € 149,- (Pols Potten), gebloemd kussen € 24,95 (HK Living), 
kussen brede streep € 73,75 (Loods 5), geruite plaid Balintore Zinnia van Designers Guild  
€ 101,- (Wilhelmine van Aerssen). Staande lamp € 475,- (Neef Louis). Op tafel: roze kan  
€ 29,95, kopje zwarte streep € 4,- (Loods 5). Buiten: stoel Acapulco van Fair Furniture  
€ 299,- (vtwonen.nl). Theepot privébezit.

Behang Stripes +, per rol € 46,95 
(Eijffinger). Aan de wand houten gouden 
ornament € 35,- (Neef Louis). Tafel 
Pyramid € 749,- (Hay). Hoge lichtblauwe 
vaas € 34,95, blauwe pot € 54,95, gele 
vaas € 67,95, grijze vaas in lagen € 47,95, 
celadon vaas met driehoekjes € 63,95, 
hoge bruine vaas met witte streep € 39,95, 
grote bolle bruine vaas met witte rand  
€ 61,- (Loods 5). Blauw vaasje streepmotief 
€ 6,95, vaas retro met blokmotiefjes  
€ 12,95 (HK Living).

Behang Black & Light met grafische 
bloemenprint, per rol € 57,95, tafelblad 
beplakt met behang Atlantic, per rol  
€ 47,95 (Eijffinger). Gele kunststof stoel  
€ 39,95, schragen, per stuk € 4,99 (Ikea). 
Zwarte bureaulamp € 195,- (Neef Louis). 
Witte Japanse theepot € 30,-, zwart-witte 
pot papier-maché € 37,50, witte pot met 
oren € 43,50, vaas zwart-wit € 48,-, doos  
€ 7,50, bord € 7,50, kom zwart-witte stip  
€ 5,-, beker met streep € 4,- (Loods 5).

Behang Vivid met bloemenprint € 54,95 
(Eijffinger). Velours daybed € 1195,-, 
veelkleurige plaid € 99,- (HK Living). 
Vloerkleed met bloemenprint, 180x120 cm 
€ 99,95 (Essenza Home). Steenrood 
tafeltje € 199,- (Hay). Schilderij bloem  
€ 250,- (Pols Potten). Staande lamp  
Jieldé € 420,- (Fens Decor). Oranje  
kussen Amelie Poppy William Yeoward  
€ 159,- (Wilhelmine van Aerssen). Vaas 
met roze streep € 57,95 (Loods 5). Beker 
met gele voet, per 2 € 24,95 (Return to 
Sender).

Wand geschilderd in matte lak kleur 
Causaal per 750 ml € 28,50 (Karwei). 
Gestreepte plaid € 79,95, plaid met 
blokmotief € 79,95 (Essenza Home). 
Beddensprei, 230x250 cm € 349,-  
(HK Living). Bloemetjespak € 399,-,  
geel tasje € 169,- (Suistudio). Poef vanaf  
€ 39,95 (Ikea).

Behang Masterpiece nr. 358001 met 
rozenprint in zwart-wit, per rol € 62,95 
(Eijffinger). Blauwe stoel € 149,- (Ikea). 
Plaid met rozenprint Delft Flower van 
Designers Guild € 313,- (Wilhelmine van 
Aerssen). Tafeltje van metaal € 54,95, 
groene vaas € 39,95 (Loods 5). Foto op 
vloer van Violaine Chapallaz, prijs op 
aanvraag (artvisor.nl). Glazen blauwe vaas 
€ 41,- (Pols Potten). Theepot en kopje 
privébezit.
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