STYLING

ACCENTEN
IN ROZE
In het huis van Marian worden lichtgrijze en donkere tinten
gecombineerd. Dat betekent niet dat kleur uit den boze is. Het effect is
juist verrassend als je hier een zachtroze kleur aan toevoegt.
PRODUCTIE EN ST YLING FRIEDA DORRESTEIJN – FOTOGR AFIE SAR AH VAN HOVE – TEKST MONIQUE BUT TER

wls - 157

Warm

welkom

STYLISTE
FRIEDA DORRESTEIJN
friedadorresteijn.nl

“Ik wilde in deze styling laten
zien hoe je van je woning een
welkom thuis kunt maken.
Voor mij was het belangrijk
dat ik de kleur Heartwood
in accenten terug zou laten
komen. Het is een volwassen
roze die zachtheid uitstraalt.
Precies wat je nodig hebt om
je thuis te voelen. Daarnaast
wilde ik laten zien hoe je hier
en daar best kunt kiezen voor
een fors object, terwijl je het
interieur toch luchtig houdt.”

STYLING

SCHUIF MAAR AAN
Serviesgoed op het aanrecht staat uitnodigend en decoratief. Door het op een dienblad,
plateau of in dit geval een houten choppingboard te groeperen, houd je het beeld rustig
en overzichtelijk. Op de console komt het serviesgoed in de roze kleur terug. Een prachtige tegenhanger bij het oude, donkere hout. Ook het groen vormt een belangrijk element. Je kunt dit toevoegen door middel van kruidenplantjes, of door een enkele bloem.
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Grootse
gebaren

STYLING

BLIJVEND MOOI
De krans aan de wand is een DIY-project, de
basis bestaat uit een hopkrans waar eucalyptus,
olijfblad en wilde tijm in zijn gestoken. De plukjes
seringen zijn deels natuurlijk en ingedroogd en
deels zijdebloem waardoor de krans zo natuurlijk
mogelijk blijft ogen maar wèl blijvend kleur bevat.

STYLING

KLEURENPALET
1.
2.

SERENE STILLEVENS
De naturelkleurige poef van jute is een mooie
aanvulling op het kleurenpalet. Het theelicht met
hangkandelaar doet denken aan vervlogen tijden.
Het kleine houten ornament dat is bevestigd aan
de wand heeft datzelfde effect. Een oud boekje
met een kaarsje erop maakt het plaatje compleet.

STYLING

TEGENPOLEN
In de zithoek is gewerkt met een loveseat in een zachte, oudroze
tint. Tegen de wand achter de loveseat zijn twee oude deuren
geplaatst. Een sfeerbepalend, groots gebaar. Naast de stoel staat
een moderne vloerlamp met een koperen kapje. De lamp maakt dit
interieur spannend en minder voor de hand liggend.
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3.

1. Delicate Lavender, via levis.info
2. Real Tundra, via levis.info
3. Lush Grey, via levis.info
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Stoer
groen

STYLING

IN DE SPOTLIGHT
Naast al het donkere hout en de zachtroze accenten,
springt het frisse groen van bloemen en planten er
echt uit. Prachtig om nonchalant in een oude emmer te
plaatsen, of zoals in de keuken in een oude leemkruik.
Zo worden de bloemen een statement in je huis.
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Een frisse

start
STYLING

OLIJFKRANS
De groene krans van olijfblad frist de kamer op.
Deze krans kun je zelf maken door op een strokrans
bosjes olijftakjes te binden. Olijfblad is niet altijd
voldoende voorradig bij bloemisten, maar kun je
wel op bestelling kopen.

STYLING

SPECIALE EFFECTEN
In de slaapkamer kregen de wanden kleur Lilla van Carte Colori. Deze kleur heeft
een rustgevende werking. Het bedhoofd is gemaakt van geborsteld, oud eiken. De
planken zijn bewust overdwars gebruikt, omdat dat rustiger oogt en de kamer breder
doet lijken. De zijkanten van de afgezaagde planken zijn met loogbeits Oude Eik
behandeld. Links van het bed staan twee roestkleurige kandelaars, onmisbaar voor
en stukje hoogte in sfeer. Ze nemen weinig ruimte in en leiden de aandacht niet teveel
van het bedhoofd af.
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.. productinformatie ..
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Linnen theedoek (29,95 euro per twee), haken (8,99 euro per stuk) (beide van hoffz.nl), op
aanrechtblad: plateau (34,50 euro) (friedadorresteijn.nl), tafellamp (165 euro) (frezoli.com),
cilinderkapje kleur Herfst (30 euro), houten kandelaar (36,50 euro) beide van
(aurapeeperkorn.com), roze kopjes en schaaltjes (10,95 euro) (kitchentrend.nl), windlicht
(85,99 euro), hangkandelaar (30 euro) (facebook.com/puurwonen.sophie), olijfbak ovaal
(99,95 euro) (aurapeeperkorn.com), houten console (499 euro) (hoffz.nl), recept Oma’s
Appeltaart (14,95 euro) (friedadorresteijn.nl), snijplanken (26,50 euro), ornament op statief
(29,50 euro) (beide van aurapeeperkorn.com), borden en kan roze (vanaf 10,95 euro)
(kitchentrend.nl), theelicht (11,99 euro) (facebook.com/puurwonen.sophie)

Servies (vanaf 6,50 euro) (kitchentrend.
nl), mok zonder oor (8,95 euro) (zusss.nl),
shabby doek (7,50 euro), choppingboard
(29,50 euro) (beide van friedadorresteijn.nl),
theelepeltjes privébezit

Authentieke oude deuren (895 euro),
houten ornament op poef (89,95 euro)
(beide van hoffz.nl), juten poef (179,50 euro)
(friedadorresteijn.nl), houten emmer met
bloemen (79,95 euro) (aurapeeperkorn.com),
vloerlamp (335 euro) (frezoli.com), loveseat
(vanaf 1.150 euro) (friedadorresteijn.nl)

Glazen windlicht (23,99 euro)
(facebook.com/puurwonen.sophie),
hangkandelaar (9,95 euro)

Houten wandconsole (66 euro)
(aurapeeperkorn.com)

Oilbasket (99,95 euro) (aurapeeperkorn.com),
roze pannenlap (3,95 euro)
(friedadorresteijn.nl), oude houten lepel
(27,50 euro) (aurapeeperkorn.com), roze
schaal (43,50 euro) (kitchentrend.nl), houten
spatels (14,50 euro) (aurapeeperkorn.
com), linnen doek oud groen (19,95 euro)
(mrsbloom.nl)

Vloerkandelaars (50 euro) (facebook.com/
puurwonen.sophie), plaid Nice Taupe (209,95
euro), dekbedovertrek Lisbon House in Style
(vanaf 149,95 euro) (houseinstyle.nl), roze
kussens (34,50 euro) (mrsbloom.nl), vloerlamp
(157,50 euro) (frezoli.com), cilinderkap kleur
Herfst (35 euro), houten kruk (vanaf 79,95
euro) (beide van aurapeeperkorn.com)

Theelichtje (11,99 euro) (facebook.com/
puurwonen.sophie), boekjes privébezit

