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STYLEN

Betoverende pleinen, kleurrijke souks,
sprookjesachtige riads: met deze stylingtrucs
haal je de mystieke sfeer van Marokko in huis.
styling CLEO SCHEULDERMAN | fotografie JEROEN VAN DER SPEK
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Rond, retro,
roze

In Marokko worden traditionele meubels
vaak gecombineerd met design uit de
jaren 60 en 70. En dat levert spannende
matches op. Zoals hier: de strakke ronde
vormen van de vintage kuipstoelen en
designtafel contrasteren prachtig met de
ingebouwde eetkamerbank vol kussens.
De kleurencombinatie van oudroze,
verwassen paars en terracotta maakt de
stijl compleet.
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STYLEN

Handgemaakte
zelliges geven
zelfs het saaiste
bureau mocro
flavour

Fez
is more

Motto van de Marokkaanse zithoek:
van kussens heb je er nooit genoeg.
De basis van deze bank is een plateau
van 240x20x80 cm, gemaakt van
geschilderd mdf. Een paar matras
kussens erop en vooral: véél losse
kussens. Kop verse muntthee erbij en
het voelt als een loungecafé in Fez.
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Denk in
hokjes

STYLEN

Je ziet ze vaak in hammams: muren van grof
stucwerk met halfronde nissen. Meestal worden
ze gemaakt van tadelakt, een pleistertechniek
met leemstuc. Zelf maken? Snijd nissen uit
piepschuim panelen, smeer in met stuc en geef
een kleur, zoals deze zandtint. Met persoonlijke
spullen wordt het een wand vol verhalen.

Geuren &
kleuren

Zakken vol saffraan, za’atar en ras el
hanout. Bij specerijenstalletjes op de souk
vallen niet alleen de geuren, maar ook
de kleuren op. Deze vormen dan ook de
perfecte inspiratiebron voor het kleurenplan in huis. Door alle muren én het plafond
in dezelfde kleur te verven – in dit geval
een warme, oudroze tint – krijgt de ruimte
een mediterrane vibe. De lichte nudetint
van de keuken sluit daar mooi bij aan.
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STYLEN

Duizend-en-éénpracht

De mezze-mix:
een kleurrijk geheel
van verschillende
borden en kommetjes
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Voor een sprookjesachtige overnachting hoef je het
huis niet uit. Met een klamboe of een paar linnen
gordijnen boven het bed kopieer je het duizend-enéén-nachtgevoel van de riads in Marrakech. Bevestig
vier lange houten stokken aan elkaar, hang ze aan
het plafond en knoop hier de bedhemel aan vast.
Of hang er een paar kant-en-klare gordijnen aan.

vtwonen | 027

STYLEN

Zelliges Rose Rouge, 10x10 cm per m²
€ 94,50 (designtegels.nl). Tafelpoten
geschilderd met verf uit de vtwonen
collectie in de kleur Terra, per liter
€ 18,99 (vtwonen.nl). Space age stoel
Cantilever 290 prijs op aanvraag
(cocooncollectables.nl). Muur in kalkverf
Cypria van Carte Colori, per liter € 48,(brechtmurreatelier.nl). Bruine papiermaché bloempot Earth van Marie
Michielssen € 270,-, witte papier-maché
lamp en kap Earth van Marie Michielssen
€ 219,- witte papier-maché vaas met
oren Earth van Marie Michielssen € 79,(serax.com). Rieten bezem Mawa € 45,(couleurlocale.eu). Notitieboek € 19,95
(maisonnl.com). Overig privébezit.

Op maat gemaakte keuken prijs op aanvraag (com-anders.nl).
Juten mat Sandra, 318x75 cm € 519,-, houten kruk Tabouret € 145,-,
rechts op de grond: hoge rieten kruik Ndebele Butternut € 119,-,
mandje op plank, 32x40 cm (hxØ) set van 3 € 99,- (couleurlocale.eu).
Witte papier-maché pan met deksel Earth van Marie Michielssen
€ 129,- (serax.com). Roze bordjes met schulprand, Ø 13 cm € 18,en Ø 23 cm € 29,50, witte schalen op voet vanaf € 47,-, bruine
terracotta schalen klein € 9,50, medium € 35,- en groot € 45,-,
houten kommetjes en bordjes vanaf € 12,- (householdhardware.nl).
Muur in kalkverf Cypria van Carte Colori, per liter € 48,-, roze
geglazuurde bekers van Eva Follender Grossfeld vanaf € 18,-, roze
schaal en geribbelde schaal vanaf € 38,-, oranje schaal Wonki Ware
€ 24,- (brechtmurreatelier.nl). Gebreide handdoek € 14,50
(iblaursen.nl). Kraan vanaf € 79,- (vanijken.nl). Terracotta kan
€ 9,95, linnen schort € 14,99 (hm.com). Overig privébezit.
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Matraskussens, 80x80x15 cm € 180,-,
terracotta kom vanaf € 9,50 (householdhardware.nl). Geborduurd oudroze
kussen op de grond, 80x80 cm € 75,-,
vierkante kussens, 60x60 cm € 59,-, vaas
met handvat € 9,- (zenzahome.com).
Patchwork vloerkleed Kelim Turkije,
243x180 cm € 1095,-, jacquard geweven
kussen Stone Washed Kilim Biche,
50x30 cm € 99,-, jacquard geweven kussen
Stone Washed Kilim Nude, 60x40 cm
€ 123,-, terracotta kussen Toile Nomade,
65x65 cm € 209,-, rieten fauteuil Snug
€ 1450,-, bijzettafel Bamileke wit/naturel,
Ø 60 cm € 690,-, goudkleurige aluminium
salontafel Honey van Tine K, 40x45 cm
(hxØ) € 578,-, rieten hanglamp Tunesië,
114x35 cm (hxØ) € 695,-, rieten kruik
€ 85,- (couleurlocale.eu). Betonlook
bijzettafel Piston van Moroso € 569,(covanderhorst.nl). Bordeaux dinerbord
uit de Bold & Basic-serie van HKliving,
Ø 29 cm € 19,95 (vtwonen.nl). Roze schaal
vanaf € 58,- en roze beker € 28,- van Eva
Follender Grossfeld, muur in kalkverf
Cypria van Carte Colori, per liter € 48,(brechtmurreatelier.nl). Overig privébezit.

Roze geglazuurde bekers vanaf € 18,-,
roze geglazuurde kom vanaf € 28,- en
lichtroze bord € 32,- van Eva Follender
Grossfeld (brechtmurreatelier.nl).
Terracotta schalen klein € 9,50 en
groot € 35,-, houten kommetjes en
snijplank vanaf € 12,-, roze bordjes met
schulprand, Ø 13 cm € 18,- en Ø 23 cm
€ 29,50, houten lepels vanaf € 9,50
(householdhardware.nl). Zelliges Blanc
Hexagone, 10,5x9 cm per m² € 109,50
(designtegels.nl).Koperkleurige
bestekset uit de Vintage- serie van
Amefa, 24-delig € 49,99 (vtwonen.nl).

Fauteuil Oiseau van Linteloo € 942,-,
bijzettafel Small Table € 946,(covanderhorst.nl). Messing mobiel
€ 165,-, roze tadelakt potje met deksel
€ 19,50, zandkleurig vaasje € 19,50
(maisonnl.com). Roze geglazuurde
bekers van Eva Follender Grossfeld vanaf
€ 18,-, roze schaal en geribbelde schaal
vanaf € 38,- (brechtmurreatelier.nl). Witte
kandelaar vanaf € 58,- (household
hardware.nl). Witte papier-maché vaas
met oren Earth van Marie Michielssen
€ 119,-, rechthoekige vaas met smalle
tuit € 40,- en kleinere variant € 36,- van
Eva Claessens (serax.com). Terracottakleurige vaas € 36,- (zarahome.com).
Ronde vaas € 29,99 (hm.com). Overig
privébezit.

Bedhemel Silver Grey van Numero 74,
200x200x200 cm (lxbxh) € 225,(archive-store.nl). Rotan beddenhoofd
van Tine K, 160x130 cm (bxh) € 336,-,
gestreept kussen Frazada #37, 40x40 cm
€ 125,-, jacquard geweven kussen Stone
Washed Kilim Nude, 60x40 cm € 123,-,
tafellamp N°2 met rieten kap, 85x40 cm
(hxØ) € 360,-, juten mat Sandra,
318x75 cm € 519,-, grote rieten schaal
Crossweave, 25x77 cm (hxØ) € 155,(couleurlocale.eu). Grote ecru kussenhoezen met borduursel 80x80 cm € 75,(zenzahome.com). Lila linnen dekbedovertrek van Society Limonta, 230x230 cm
€ 440,-, paarse wollen deken in mand
vanaf € 120,- (brechtmurreatelier.nl). Lila
linnen quilt € 72,-, lila en zandkleurige
linnen kussens, 50x60 cm € 34,(iblaursen.nl). Betonlook bijzettafel Piston
van Moroso € 569,- (covanderhorst.nl).
Terracotta kan € 9,99 (hm.com). Terrazzo
bijzettafel van Serax, 40x40x40 cm
€ 257,25 (vtwonen.nl).
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Muur in kalkverf Cypria van Carte Colori,
per liter € 48,- (brechtmurreatelier.nl).
Ronde eettafel vanaf € 650,- en
ingebouwde eetkamerbank met matraskussen vanaf € 500,- (com-anders.nl).
Stoel Panton Chair van Vitra € 279,-, witte
vaas Cyrus van Urban Nature Culture,
30x38 cm (hxØ) € 119,-, dinerbord Earth
uit de 70’s-serie van HKliving, Ø 29 cm
€ 14,05, kom uit de Bold & Basic-serie van
HKliving, Ø 16,5 cm € 14,95, bordeaux
dinerbord uit de Bold & Basic-serie van
HKliving, Ø 29 cm € 19,95, stapel taupe
ontbijtborden uit de Gradient Ceramicsserie van HKliving, Ø 22,5 cm per stuk
€ 12,10, koperkleurige bestekset uit de
Vintage-serie van Amefa, 24-delig € 49,99
(vtwonen.nl). Hanglamp Suspension
Pale, Ø 100 cm € 219,-, stoel Basket Chair
Rattan € 385,-, groot terracotta kussen
60x60 cm vanaf € 156,-, oudroze kussen
€ 99,- (couleurlocale.eu). Langwerpig
terracotta kussen, 30x70 cm € 18,(gabrielle-paris.com). Messing mobiel op
vensterbank € 169,- (maisonnl.com).
Zandkleurig kunstwerk prijs op aanvraag
(artinreturn.nl). Overig privébezit.

