KRACHTIG BLAUW

.. styling ..

“Het kleurenpalet is een ton sur ton-gebruik
van blauwtinten met een ecru, grijs en
camel accent”
JOSÉ SPAANS, STYLISTE

Ik blauw
van jou
BLAUWER DAN DIT WORDT HET NIET. DELFTS BLAUW, INDIGO,
KOBALT … ZE KOMEN ALLEMAAL AAN BOD. KIJK MEE EN LEER HOE
JE ZELF OP EEN CREATIEVE MANIER BLAUWTINTEN STIJLVOL IN JE
LANDELIJKE INTERIEUR INTEGREERT.
Tekst & styling José Spaans
Fotografie Barbara Groen
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CONTRASTEN
Het keramiek heeft zowel een matte
als glanzende finish tegenover
fragiel en teer gedecoreerd Delfts
blauw. En het landelijke stoeltje
vormt juist door het contrast in stijl
een verrassende combinatie met
het antieke tafeltje met klassieke
gedraaide poten.

AMBACHTELIJKE
BLOEMENPRINTS
Het textiel dat hier is toegepast,
valt op door zijn ambachtelijke
uiterlijk met bloemenprints die zijn
geïnspireerd op aloude technieken
als block-print en overdye. Om de
prachtige prints goed tot hun recht
te laten komen, is hier gekozen voor
een robuust, landelijk decor met
een uniek, artistiek tintje.

Textielbloemen
Benodigdheden
Stevige gedroogde bloemen – stuk stof – schaar – karton – lijmpistool
Aan de slag
Kies voor deze textielbloemen een stevige gedroogde bloem als basis, zoals in dit geval de Ammi
visnaga. Voor de blaadjes van de bloem kun je meermaals dezelfde bloemenprint uit de stof knippen.
Of je tekent één uitgeknipte bloemvorm na op karton en gebruikt die als mal om ‘bloemblaadjes’ te
knippen uit een stof die mooi combineert met de bloemenstof. Neem vervolgens een lijmpistool en
plak de uitgeknipte bloemvormen, enigszins geplooid, op de steel rond de zaaddoos. Doe dit laag voor
laag, met zo min mogelijk lijm, totdat je een mooie, volle bloemvorm hebt.
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NATUURLIJKE
COMBINATIE
De basis van deze setting bestaat
uit natuurlijke materialen als fijn
linnengoed en denim gecombineerd
met ambachtelijk gemaakt
keramiek en kalk- en krijtverf.

EIGENTIJDS VROUWELIJK
José: “Ik vind het een leuke uitdaging om elementen als bloemenprints van
behang en stof te combineren op een vrouwelijke en landelijke manier, zonder
het zoet te maken. Ik combineerde ze daarom met unieke, ambachtelijk gemaakte
items, matte verfsoorten en hier en daar iets klassieks. Zo werd het geheel een
tikje donker mysterieus, maar toch fris en eigentijds.”

“De gebruikte blauwtinten gaan van diep
en vol tot opvallender kobalt”
JOSÉ SPAANS, STYLISTE
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PERSOONLIJK
BLOEMENPATROON
Voor de zelfgeprinte bloemendecoratie
ging de keuze hier naar meer verfijnde
bloemvormen van gedroogde takjes
en Hydrangea. Met ecru linnen als
ondergrond en het heldere blauw
van speciale textielverf creëer je zo
door middel van zonlicht een heel
persoonlijk bloemenpatroon.

Zelfgeprinte bloemen op linnen
Benodigdheden
Soepele, linnen doek in een lichte tint – Inkodye-verf van Lumi – plastic handschoentjes – platte kwast –
schilderstape – keukenpapier – oude kom – een harde ondergrond (bijvoorbeeld karton) – glasplaat –
gedroogde (veld)bloemen (bijv. Hydrangea) en takjes – water
Aan de slag
Voor het printen zelf moet je snel handelen, dus leg alle benodigdheden klaar in een zeer matig verlichte
ruimte, zoals bijvoorbeeld een schuur (de ruimte fungeert als ‘donkere kamer’). Maak de linnen stof licht
vochtig en plak deze met schilderstape strak op het karton. Smeer de stof vlot in met de verf. Eventueel
verdunnen met een beetje water geeft een aquareleffect. Je hoeft niet de gehele stof te bedekken, maar wel
het deel waar je de bloempjes wilt ‘printen’. En hou er rekening mee dat alles waar je verf smeert, straks in
de zon verandert in blauw.
Trek nu de vochtige stof nogmaals goed glad, dep overtollige verf weg met keukenpapier en maak vlot een
compositie met de bloempjes en takjes. Bedek het geheel met de glasplaat en leg dit in de zon. Na 20 tot 30
minuten verschijnt de blauwe kleur en is de print klaar.
Til alles weer naar de verduisterde ruimte en verwijder de glasplaat, de bloemen en de tape. Doe vervolgens
de geprinte stof in de wasmachine en spoel de verf in twee wasbeurten goed uit. Draai daarna eventueel de
machine nog een keer leeg op hoge temperatuur om goed te reinigen. Laat je servet drogen.
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Lambrisering met behangaccent

GROOTSE UITSTRALING
Voor deze eenvoudige lambrisering met
grootse uitstraling is indigoblauw behang
met een groot floraal aquarelpatroon in
een geschilderde lijst geplaatst. Een eiken
fauteuil met vrouwelijke vorm en kussens
van denimblauwe velours benadrukken de
landelijk klassieke sfeer van dit interieur.
Echt een eyecatcher tezamen met de
handgedraaide keramieken vaas.

156 - wls

Benodigdheden
Dunste mdf met een hoogte van 90 cm (tenzij je e.e.a. direct op de muur bevestigt – vuren profiellatten
in verstek gezaagd voor een lijst van 50x70 cm – foam sierlijsten – primer – krijtlak (i.c. kleur Ink van
Carte Colori) – behang (i.c. Katagami Indigo van Designers Guild) – behanglijm – lijm
Aan de slag
Schilder de mdf-basis, de profiellatten en de sierlijsten eerst met primer en daarna tweemaal met
krijtlak. Volg hiervoor de aanwijzingen op de verpakking. Laat drogen. Knip of snij het behang in
stukken van 50 cm hoog. Plak de behangstukken met behanglijm op de geverfde mdf-basis, en dit op
een hoogte precies in het midden van de mdf en met steeds dezelfde tussenruimte (bijv. 15 cm). Laat
het behang drogen en plak daarna de geschilderde profiellatjes als schilderijlijsten over het behang
zodat de behangranden er mooi achter worden weggewerkt. Als finishing touch bevestig je boven en
onderop het mdf een sierlijst met de bijbehorende lijm.
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.. productinformatie ..

Bloem van stoffen Sakai Floral-Indigo
met blaadjes van Kotori Floral-Overdyed
Indigo uit de collectie Signature Artisian
Loft Fabrics van Ralph Lauren (prijs op
aanvraag, designersguild.com via wva.nl)

Decoratiebordjes van floraal behang
Benodigdheden
Kartonnen bordjes in diverse formaten – verschillende soorten behang – behanglijm – blauw garen – naaimachine
Aan de slag
Knip diverse formaten ‘bordjes’ uit verschillende behangsoorten die mooi bij elkaar combineren en gebruik hiervoor
steeds een ander omgekeerd bordje als mal. Smeer vervolgens de bovenkant van de bordjes met een kwastje in met
kant-en-klare behanglijm en lijm hierop steeds een uitgeknipte cirkel van behangpapier. Druk het papier goed aan
zodat de vorm van elk bordje zichtbaar wordt. Vouw vervolgens de papierranden strak om de rand van het bordje.
Laat de lijm nu goed opdrogen. Als alles helemaal droog is, kun je voor een extra ambachtelijk gevoel de rand van
elk bordje voorzichtig doorstikken met blauw garen op de naaimachine. Gebruik voor het karton de grootste steek
van je machine. Ben je hiermee niet zo handig, dan kun je de randen ook vastlijmen aan de onderkant van het
kartonnen bord. Als alles droog is, maak je met de bordjes een mooie combinatie op de wand. Bevestigen kan
gemakkelijk met kneedlijm. Voor een extra verrassingseffect is het leuk om hier en daar een echt Delfts blauw
bordje of ornament toe te voegen.
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Handgemaakt keramiek: vogelhuisje
(100 euro), XXL waterschaal (175 euro),
batikbord blue (50 euro), kleine schaal
(35 euro) donkere flesvaas (85 euro),
kruikje (38 euro), little pot of memory
(150 euro, alles shop.marjokedeheer.com),
linnen servetten, onbedrukt (9,95 euro
per stuk, sjakies.com), kastje (235 euro,
cininwonen.nl), geschilderd met krijtverf
Negro Intenso (prijs op aanvraag,
craiatieve.be), verf op muur: kalkverf
kleur Ink (vanaf 48 euro per liter), verf
op lambrisering: krijtlak kleur Ink (vanaf
45,80 euro per 0,75 liter), primer op kleur
(prijs op aanvraag, alles cartecolori.nl)

Bloemen van diverse stoffen uit de collectie
Signature Artisian Loft Fabrics van Ralph
Lauren (prijzen op aanvraag,
designersguild.com via wva.nl), verf op
muur: kalkverf kleur Ink (vanaf 48 euro per
liter), primer op kleur (prijs op aanvraag,
beide cartecolori.nl), stoel (79 euro),
klaptafeltje (89 euro, beide
cininwonen.nl), blauwe aardewerken pot
(79,95 euro, loberon.nl)

Linnen servetten in diverse kleuren,
onbedrukt (9,95 euro per stuk), plaid
van vintage denim (129,95 euro, alles
sjakies.com)

Behang op groot bordje: Pillar PointFloral Dew (120 euro per rol), behang op
klein bordje: Cerato-Porcelain (78 euro
per rol, beide designersguild.com via
wva.nl), papieren bordjes

Stofstalen uit de collectie Signature
Artisian Loft Fabrics van Ralph Lauren:
Kaizu Floral-Aged Porcelain, Kotori FloralPorcelain, Kotori Floral-Overdyed Indigo,
Mingei Batik-Indigo, Augustine FloralIndigo, Kotori Floral-Overdyed Indigo
(prijzen op aanvraag,
designersguild.com via wva.nl),
handgemaakt keramiek dekseldoosje (85
euro, shop.marjokedeheer.com), ijzeren
dienblad (29 euro, cininwonen.nl)

Handgemaakt keramiek: schalen
organic shape (vanaf 23 tot 75 euro per
stuk, shop.marjokedeheer.com), linnen
servet (9,95 euro per stuk, sjakies.com),
verf ondergrond: kalkverf kleur Ink
(vanaf 48 euro per liter, cartecolori.nl)

Kalkverf Oxford Navy op ornament (7,50
euro per 120 ml, annie-sloan.nl via
cininwonen.nl), diverse kwasten en
kleurstalen (prijzen op aanvraag,
cartecolori.nl en cininwonen.nl), mdf,
profiellatten, foam sierlijsten, ornament
(Decoflair via diverse bouwmarkten)

Verf op muur: kalkverf kleur Ink (vanaf
48 euro per liter), verf op lambrisering:
krijtlak kleur Ink (vanaf 45,80 euro per
0,75 liter), primer op kleur (prijs op
aanvraag, alles cartecolori.nl), fauteuil
Corlay (698 euro), bijzettafel Torrance
(78,95 euro, beide loberon.nl), behang
Katagami Indigo (118 euro per rol van 70
cm breed, designersguild.com via wva.nl),
handgemaakte vaas van keramiek (150
euro, shop.marjokedeheer.com)

Behang op bordjes: linksboven: Pillar Point-Floral Dew (120 euro per rol), rechtsboven:
Fern Toile-Drawing Room (108 euro per rol), rechtsonder en links op ornament: Ashfield
Floral-Sapphire (136 euro per rol, alles designersguild.com via wva.nl), floraal behang
met pauw en vogels Royal Delft-collectie (prijs op aanvraag, nicolettemayer.com
via wva.nl), handgemaakte schaal van keramiek (35 euro, shop.marjokedeheer.com),
bekertjes van Chinees porselein (11,95 euro per stuk, sjakies.com), kalkverf Oxford Navy
op ornament (7,50 euro per 120 ml, annie-sloan.nl via cininwonen.nl), klaptafel (89
euro), oud Delfts blauw bordje (9,50 euro), blauwe vaas (9,50 euro, alles
cininwonen.nl), verf op muur: kalkverf kleur Ink (vanaf 48 euro per liter), verf op
lambrisering: krijtlak kleur Ink (vanaf 45,80 euro per 0,75 liter), primer op kleur (prijs op
aanvraag, alles cartecolori.nl)
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