NATUURLIJKE BALANS

.. moodboard ..

Zwart versus wit
Mosgroen als accent
Grijsblauw

Botanische elementen

Samenstelling moodboard, tekst & fotografie: Marie Masureel & Sarah Van Hove

Van hout tot glas
Messing
Haal de natuur naar binnen met dit
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botanische thema. Het contrast tussen
zwart en wit zorgt voor opvallende lijnen
en hoeken. Planten zijn een perfecte
manier om dit harde kleurcontrast wat
te temperen. Ook de houten elementen
geven een verzachtend effect en
verwijzen opnieuw naar de natuur. Verwerk ook leuke vondsten van een wandeling aan zee of in het bos in je interieur. Zo
kan je stenen en schelpen op een speelse
manier in een schaal of een vitrinekastje
uitstallen. Metallics spelen een
belangrijke rol, vooral zwart
smeedijzer, maar ook enkele warme
accenten in messing. Het resultaat: een
frisse woning waarin binnen en buiten
naadloos in elkaar overvloeien.

Productinformatie:
Stoffen: Wide Wool Foulard Tiglio, Cavaliere Horsehair, Aires gris blue (dedar.com bij elementsofinterior.nl)
Verf: Blueberry Pie, Fresh Laundry, Denim Drift (levis.info of flexa.nl)
Behang: collectie Lino, Dessins lignes, 40505 (arte-international.com)
Decoratie: linnen met streep (puebco.com), geurkaars (secretdapothicaire.fr), vitrinekastje (rasteli.be), houten schaal handvat
Wood (homebyasa.nl), servies (pomax.com). Alles is verkrijgbaar bij o.a. ohgreen.be. Overige decoratie is privébezit van de styliste.
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Styling & tekst: Monica Van Blitterswijk - Fotografie: Sarah Van Hove

.. decoreren ..

Stoer en luxueus
met kleur
STYLIST
MONICA
VAN BLITTERSWIJK
instagram.com/
monicavanblitterswijk

Kleur in huis zorgt meteen
voor een heel andere look. In
deze styling heb ik gewerkt
met diep smaragdgroen,
zwart, crème, oudroze en
messing. Dit geeft een
krachtige, stoere, maar ook
luxueuze uitstraling. Ook de
gebruikte materialen dragen
hier hun steentje aan bij.

STYLING

Als je bloemen in huis zet, denk
dan niet meteen aan een boeket
maar koop enkele losse bloemen.
De frivole bloemetjes in de vaas
zorgen voor wat zachtheid in het
verder eerder stoere geheel.
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“Onregelmatig aardewerk oogt
heel puur landelijk”
MONICA VAN BLITTERSWIJK, STYLIST

STYLING

Het warme hout en de grijstinten zijn tijdloos maar vormen
ook een mooie basis voor een fris accent. Hier maakten we
gebruik van één accentkleur: de frisse blauwgroene tinten.
Een accent van messing of koper maakt het net wat feestelijker en combineert prachtig met het blauwgroene.
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STYLING

In deze meisjeskamer zorgt het bed
met de hemel van oude legertenten
voor een stoere uitstraling. Om het
toch ook weer wat meisjesachtig te
maken, liggen er kussens op het bed
in mooie oudroze en roestbruine
tinten, gemaakt van verschillende
materialen en structuren.

“Ook een meisjeskamer mag er best wel stoer uitzien”
MONICA VAN BLITTERSWIJK, STYLIST

STYLING

AAN DE SLAG | WANDDECORATIE

Verf een houten cirkel in de
kleur van de muur waar deze
komt te hangen. Teken in het
midden van de cirkel een klein
cirkeltje, m.b.v. een klein glaasje
en een stift. Bevestig rondom
het kleine cirkeltje rechte takjes
strodak van gedroogde
palmbladeren. Doe dit met
een nietpistool, zodat ze goed
vast komen te zitten. Knip de
takjes hier en daar nog wat
bij zodat alles mooi rond is.
Bevestig aan de achterkant een
schilderijhaakje zodat de spiegel
kan ophangen. Plak dan het
spiegeltje mooi in het midden
vast met wat montagekit.
De sprei op het bed is een vintage
handira. Dat is een traditioneel
Marokkaans bruidsdeken van wol en
katoen, gedecoreerd met pailletten.
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.. productinformatie ..

“Vondsten uit de natuur zijn extra
leuk om mee te werken”
MONICA VAN BLITTERSWIJK, STYLISTE

Op de wand kalkverf in stuctechniek kleur
Colosseum (cartecolori.nl). Groen kussen geitenvacht (95 euro), zijden kussen Ikat zwart-wit (139
euro), crèmekleurig kussen hennep (65 euro), groene
basic plaid van Goround (59,95 euro), oudroze kussen geitenvacht (45 euro), handgeknoopt vintage
vloerkleed (1.829 euro), gepolijste slakkenhuisjes op
voet (vanaf 42,50 euro), alles parvani.nl. HK Living
messing iron salontafel set van 2 (285 euro), alles
fonq.nl. Onderzetters van schelpjes (4,95 euro/stuk,
kotterwonenoldenzaal.nl),.

Privébezit stylist

Zeegroen servies van Pascalle Naessens: kommetje
XS (12,10 euro), medium (13 euro), large (75,15
euro), alles serax.com. Ronde jute placemat
(7,99 euro, hm.com), koperen bestek (xenos.nl), sapkan en bokaalglaasjes Van Verre (34,95 en 6,95 euro,
parvani.nl), linnen servet (prijs op aanvraag,
ikea.com)

Op de wand: kalkverf kleur Cipria, aangebracht met
een stuctechniek (cartecolori.nl). Bed met hemel van
oude legertenten (op maat gemaakt bij
com-anders.nl). Vintage handira 1,20 x 1,70 (399
euro, parvani.nl). Kussens, laatste rij: lichtroze
kussen met ruitpatroon (37,50 euro), crèmekleurig
kussen hennep (65 euro), oudroze kussen lamswol
(95 euro), kussen Misu (49,95 euro), kelimkussen
(60 euro), alle kussens via parvani.nl. Midelste rij:
oudroze kussen glansvelours van Dutchbone
(fonq.nl), kussen Kinta (59,95 euro), kussen Maska
(43,50 euro), beide parvani.nl. Eerste rij: kussen
Kinta (48 euro), kussen crèmekleur met franjes
(29,95 euro), beide parvani.nl.

Vlinders gemaakt van loktapapier van de Himalaya.
Gemaakt door een fairtade empowerment-groep
voor vrouwen in Nepal (prijs op aanvraag, sukha.nl)

Oude markttafel uit India (274,95 euro,
oneworldinteriors.com), ladekastje Sol van Dutchbone (239 euro, fonq.nl), stoeltje (prijs op aanvraag,
loods5.nl), veren op koperen houdertje (8,95 euro/
stuk, parvani.nl), stenen kralenketting uit Ghana (99
euro, parvani.nl), houten maskertje op statief (45
euro, parvani.nl), kralenmandje (45 euro, parvani.nl),
artificiële cactus (19,95 euro, gamma.nl of
gamma.be), rieten mandje (19,95 euro, loods5.nl)

AAN DE SLAG | FOTODOEK

Ik heb een foto laten
afdrukken op canvas, bij
herinneringenoplinnen.nl.
Het doek is op verzoek niet
gespannen op een houten frame.
Het is wat gekreukeld door het
te verfrommelen en vervolgens
opgehangen aan een afgewaaide
tak van een boom (bevestigd
met een nietjesapparaat).
De tak is geverfd met metallic
verf ‘Messing’ van Carte Colori
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NATUURLIJKE BALANS

.. aan de slag ..

Sidetable (prijs op aanvraag, soberenstoerwonen.nl). Oud ijzeren
kistje uit India (195 euro), schelpenketting op statief (229 euro),
kralenmandjes (34,95 euro en 45 euro), glaskralen ketting uit
Ghana op statief (49 euro), ketting met zwart/wit kralen op statief (69 euro), ijzeren bijzettafel op voorgrond (149 euro), alles
parvani.nl. Windlichtje van kokosnoot (14,95 euro, kotterwonenoldenzaal.nl), opgezette struisvogel (150,65 euro, vlinderwereld.
nl), tafellamp Tonone Bolt (309 euro, fonq.nl).

BOHO WANDHANGER
van PALMBLADEREN

AAN DE SLAG

Knip kleine bosjes af van het strodak
van gedroogde palmbladeren en omwikkel ieder bosje met touw. Knoop
de bosjes met het touw aan een metalen ring van 25 cm vast. Naar boven
toe maak ik de bosjes wat korter zodat
er een mooie vorm ontstaat. Hou de
ring af en toe even omhoog om te zien
of je al tevreden bent. Als alle bosjes
eraan vastgeknoopt zijn, kun je het
stuk metaal van de ring dat nog zichtbaar is omwikkelen met raffia.
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Strodak van gedroogde palmbladeren 70 x 200
cm (10,95 euro, bamboenederland.nl), metalen
ring 25 cm (1,45 euro, pipoos.com), bolletje
bindtouw (1,45 euro, blokker.nl of blokker.be)
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AAN DE SLAG

KADER
met STAALIMITATIE

Ontvet een deurtje (hier Vintage deur
Sindvik van Ikea) met verfreiniger
(vb. St. Marcs) en schuur de lijst wat
op. Plak het glas af met afplaktape
en breng projectverf Graphite (Carte
Colori) aan met een kwast. Breng na
droogtijd een tweede laag aan. Als
alles droog is, breng je een mooi dun
laagje metallic verf (hier metallic verf
Tin van Carte Colori) aan met de
kwast. Als alles goed droog is, mag je
de tape verwijderen en kun je de lijst
decoreren. Hier staat er een mooie
kaart van kunstenares Rachel Dubbe
in en aan de achterkant van het glas
staan wilgenkatjes. Leef je uit met
deze stoere lijst waar je eindeloos mee
kunt stylen.

Vintage deur Sindvik 60 x 38 cm (20 euro, ikea.com), projectverf
Graphite (cartecolori.nl), metallic verf Tin (cartecolori.nl)
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