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Warm
wit
STAAT WIT SYNONIEM VOOR KOUD? NIET PER SE. DOOR MET VERSCHILLENDE TINTEN
TE SPELEN ÉN ZE TE COMBINEREN MET WARME MATERIALEN KRIJG JE JUIST EEN HEEL
SFEERVOL RESULTAAT ZONDER HET FRISSE, WITTE GEVOEL TE VERLIEZEN.
Tekst & styling Angelina van Oort (style-rustique.nl) & Floor van Dinteren (floorabella.com)
Fotografie Floor van Dinteren (floorabella.com)
Productie Bloesem & Braam (bloesemenbraam.com)

zacht kleurenpalet
Kies voor zachte, natuurlijke wittinten, zoals crème
en vergrijsd zachtwit. Gebruik kalkverf voor een
matte, verweerde, doorleefde uitstraling. Kalkverf
is poederig en zacht en is heel geschikt om een
warme sfeer mee te creëren. Metallic verf is dan
weer ideaal om een bijzondere sfeer aan je interieur
te geven. Doe dit bij voorkeur op een plek waar
veel natuurlijk licht op valt. Je muur ziet er op elk
tijdstip van de dag weer anders uit. Vergeet zeker
ook niet wat donkere kleuren mee te nemen in je
kleurenpalet om mooie contrasten te creëren in
je interieur. Combineer de kleuren vervolgens met
natuurlijke materialen zoals oud hout, linnen, riet,
glas en keramiek.
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opbergtrap
Een oude, landelijke ladder
maakt opbergen een stuk
leuker. Bevestig mandjes
en s-haken aan de ladder
om bijvoorbeeld uien en
knoflook op te bergen.
Gebruik grote vintage
manden, oogstmanden
of ijzeren manden voor
bijvoorbeeld aardappels,
appels, stoofperen, pastinaak
of knolselderij. Probeer
jezelf bij het maken van
dit voorraadhoekje wel te
beperken tot één tint om
een rustige sfeer in jouw
keuken te creëren.

“Een wandplank kan functioneel en decoratief zijn;
het geeft de ruimte meteen een boost”
ANGELINA VAN OORT, STYLISTE
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Onderzetters
boordevol zaadjes
BENODIGDHEDEN
Wc-rollen – heet water – staafmixer – lepel – schepraam –
stuk vilt – spons – bloemen- of kruidenzaadjes
AAN DE SLAG
Verzamel wc-rollen, scheur ze in stukjes, week ze een
paar uur in heet water en verpulver ze tot een pulp met een
staafmixer. Schep de pulp met een lepel op een schepraam tot je
een mooi rond hoopje hebt. Leg een stuk vilt over de pulp heen
en druk het met een spons tot een mooie cirkel.
Keer het schepraam om, de geperste pulp zal loslaten.
Zodra je al je viltjes hebt gemaakt, kunnen ze gedroogd
worden. Leg er iets zwaars op zodat ze mooi plat blijven en niet
omkrullen. Je kunt in de pulp ook bloemen- of kruidenzaad
verwerken. Zo kunnen ze na gebruik de grond in.

mini vakkenkast
Vroeger werd de letterbak gebruikt in drukkerijen
voor het opbergen van handletters. Verschillende
letters en cijfers werden zo gesorteerd. Nu zie je ze
vaak aan de muur als eyecatcher. Helemaal mooi
als ze een vintage uitstraling hebben. Dan is het al
een uniek object an sich. Deze is gevuld met mooie
droogbloemen, grassen, schelpjes en stenen voor
een natuurlijk effect.
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Smudge sticks
Een smudge stick is een bundeltje bij elkaar gebonden,
gedroogde kruiden. De bundel leg je op een vuurvaste
schaal en steek je aan om te laten roken.
BENODIGDHEDEN
Kruidentakjes van ongeveer 15 cm lang –
bloemblaadjes – katoendraad – schaar
AAN DE SLAG
Leg de takjes kruiden om en om op elkaar.
Leg tussen de takjes eventueel bloemblaadjes.
Draai de katoenen draad heel strak om de bundel zodat
alles goed blijft zitten als de bundel indroogt.
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gr aswolk
In plaats van een lamp hangt
in deze slaapkamer een wolk
van gras in zachtbruine en
crèmekleurige tinten. Fel licht is
alleen nodig als je een spiegel
of kledingkast in de slaapkamer
hebt staan. Een lamp aan de
muur kan ook prima.

elk plekje benut
knusse bruintinten
Door de toevoeging van bruintinten oogt het geheel
knus en warm. Dat warme gevoel wordt nog versterkt
door de diverse soorten linnen: fris wit op het bed,
een kussen gemaakt van antiek, Frans linnen en een
stoere, grove, linnen sprei om het geheel af te maken.
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Maak opbergruimtes van ‘loze’ ruimtes. Onder een schuine wand kun je bijvoorbeeld
prima een kast maken. Gordijnen zijn een sfeervolle oplossing voor het maken of afsluiten
van kasten of als er te weinig ruimte is voor een deur. Kies voor een rustige look een
gordijn in de kleur van het beddengoed of je muren. De stoere, vergrijsde tak versterkt
het natuurlijke effect nog wat meer. Grote, rieten manden zijn stijlvolle manieren om
linnengoed en badhanddoeken op te bergen.
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bloemenmobiel
hoeden met
vak antiegevoel
Hoeden zijn natuurlijk functioneel,
maar ook decoratief aan de wand
zijn ze erg leuk. Ze bezorgen je
onmiddellijk een vakantiegevoel.

Haal de natuur in huis: maak
een bloemenmobiel en hang
hem boven het nachtkastje.

handige manden
Heb je te weinig bergruimte, vergeet dan niet
dat je onder je bed eigenlijk ook best veel kunt
wegstoppen. Manden zijn ideaal om spullen op te
bergen onder je bed. Zo blijft je kamer netjes en
een mand trek je zo onder je bed uit. Een mooie
opberger voor schoenen, boeken of beddengoed.

natuurlijke k apstok
Ga in de natuur op zoek naar een tak. Die hoeft niet
perfect te zijn, oneffenheden zijn juist mooi. Een stevige
tak met knoestige zijtakken is ideaal om je kleding aan
op te hangen. Zo haal je een stukje bos in huis en heb je
meteen ook een leuk item in je slaap- of kleedkamer.
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.. productinformatie ..

“Mooie flesjes en zeepjes mogen
gezien worden; maak er een sfeervol
groepje mee op een leuk schaaltje”
FLOOR VAN DINTEREN, STYLISTE
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Verfset met 3 proefpotjes (3,95 euro,
cartecolori.nl)

Handgemaakte aardewerken mokken
(vanaf 25 euro), handgemaakt waterglas
(15 euro), linnen theedoek naturel (45
euro), aardewerken wijnbeker (22,50
euro), houten kommen (15 euro, alles
floorabella.com), XL touwtas van Bilum
(118,99 euro, style-rustique.nl)

Vintage handgemaakte manden (84
euro per stuk), houten kruk (125 euro),
houten kom (45 euro, alles
floorabella.com)

Krijtwitte vaasjes (29,50 en 49,50 euro),
klein onderbordje (8,50 euro), wit bord
(39,50 euro), witte mok (12,50 euro, alles
ateliernaturalart.nl), antieke houten
borden (vanaf 35 euro, floorabella.
com), houten tafel (prijs op aanvraag,
achterhuis.nl)

Vintage letterbak (89 euro,
floorabella.com)

Stenen schaal (45 euro), bloembak
(85 euro, beide floorabella.com)

Boomstammetje (65 euro per stuk),
linnen beddengoed van Society Limonta
(prijs op aanvraag, alles
floorabella.com), wolk van gras (prijs op
aanvraag, style-rustique.nl), linnen plaid
(229 euro, hkliving.nl)

Linnen gordijn Snow White (94,95 euro,
casacomodo.nl), linnen plaid (229 euro,
hkliving.nl), handgemaakte manden
(vanaf 95 euro, floorabella.com), krans
(prijs op aanvraag, style-rustique.nl)

Disteltak (45 euro), vintage Franse
linnen jurk (vanaf 189 euro, beide
floorabella.com)

Handgemaakte mand (vanaf 95 euro),
teakhouten boomstamtafeltje (225
euro), linnen badlaken (75 euro, alles
floorabella.com), handgemaakt krijtwit
vaasje (49,50 euro, ateliernaturalart.nl),
gedroogde en gebleekte Bougainvillea
(14,95 euro, style-rustique.nl)

Linnen badlakens (75 euro), stenen
zeepkom (45 euro), handgemaakte
manden (vanaf 95 euro), vilten
schapenvacht (85 euro, alles
floorabella.com), gebleekte artisjok
(24,50 euro per twee takken,
style-rustique.nl)
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