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.. styling ..
MOEDER NATUUR

  Puur
natuur

IN DE NATUUR VIND JE EEN SCHAT AAN INSPIRATIE VOOR JE INTERIEUR. 
NATUURLIJKE MATERIALEN EN KLEUREN, AANGEVULD MET VONDSTEN 
UIT DE NATUUR, HALEN BUITEN NAAR BINNEN. EEN RUW ACCENTJE 
HIER EN DAAR CREËERT EEN PURE, WARME EN AARDSE SFEER.

Tekst & styling José Spaans
Fotografie Barbara Groen

verrassende compositie

Met een divers assortiment aan vazen en 
schalen in combinatie met droogbloemen, 
grassen en takjes maak je in no-time een 
verrassende en spannende compositie 
door te variëren in stijlen, materialen en 
formaten. Vul de schalen en vazen op losse 
wijze met droogbloemen, grassen en takken. 
Probeer hierbij ‘out of the box’ te denken en 
vorm in plaats van één mooi boeket eens 
een stilleven met gebundelde grassen, een 
aantal bijzondere bloemtakken en gedroogde 
Clematis-pluizen.

Op het voormalige Hof Vlugtenburg 
waan je je rechtstreeks in Frankrijk. 
Annette Middelkoop herstelde het 

vervallen, oude huis in ere met behulp 
van oude vondsten, natuurlijke 
materialen en het behoud van 

originele verflagen. Haar ervaring 
deelt ze nu ook graag met anderen. 

Meer info: roozes.nl

OVER DE LOCATIE
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“Een ruw randje mag
en maakt het niet te gepolijst”

JOSÉ SPAANS, STYLISTE

cafégordijntjes

Met restjes stof kun je 
gemakkelijk een eenvoudig 
cafégordijntje – ook wel 
privacygordijntje genoemd – 
maken. Hier is bijvoorbeeld een 
mooie linnen shawl gebruikt met 
als accent een verfijnd rafelrandje. 
De shawl is in twee gelijke delen 
geknipt; aan de bovenkant werd 
een klein tunneltje genaaid. 
De roede is gemaakt van een 
simpele bamboestok.

licht vs. privacy

Het cafégordijntje is gemaakt van 
ragfijn, dun linnen. Daardoor wordt 

het licht mooi gefilterd, heb je 
minder inkijk van voorbijgangers, 
maar behoud je toch het uitzicht 

naar buiten.
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warme natuurtinten

In dit decor met leemstucwanden 
bestaat het kleurenpalet uit warme, 
aardse tinten zoals beige- en 
zandtinten. Accenten van roodbruin  
en grijszorgen voor evenwicht.

natuurlijke luxe

De gebruikte materialen zijn allemaal 
puur natuur: luxe linnen, travertin, 

katoen en wolvilt. Je ziet meteen ook 
hoe je linnen op diverse manieren in 

huis kunt laten terugkomen. Heel leuk 
is bijvoorbeeld de combinatie van 

linnen kussens op de bank in diverse 
aardetinten, verschillende maten en 

met een botanisch borduursel.
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warme combinaties

Wil je warme materialen combineren in je 
interieur? Dat kan door het toevoegen van 

hout in de vorm van een meubelstuk, object 
of vondst uit de natuur. Met een tapijt, 

wollen plaid of extra verlichting bereik je 
hetzelfde effect. Ook een eigen creatie kan 

warmte uitstralen.

BENODIGDHEDEN
Grof geweven lap jute

AAN DE SLAG
Neem een grof geweven lap jute die wat breder is dan het uiteindelijke wandkleedje dat je wilt. Een deel heb je immers nog 
nodig voor de franjes aan beide zijkanten. Verwijder op gevoel vanaf de zijkanten enkele draden uit het weefsel. Dit doe je 

door ze horizontaal opzij te trekken en de draad eventueel te helpen door met je andere hand de draad uit het weefsel te bege-
leiden. Laat voldoende draden zitten voor een mooi patroon. Verwijder ook verticaal draden om een mooi raster van draden 

over te houden. Verwijder aan de zijkanten eventueel extra draden voor eventuele franjes.

  Omgekeerd geweven wandtapijt
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BENODIGDHEDEN
Ballon – kartonnen bekertjes of kokers – schilderstape – aluminiumfolie –  

kant-en-klare papier-machépasta – kalkverf – sponsje

AAN DE SLAG
Maak eerst een basisvorm door een ballon op te blazen tot het formaat van de ‘buik’ van de kan die je wilt gaan maken. 

Maak daarna van karton een voet en hals naar keuze. Denk hierbij aan kartonnen bekertjes en kokers die je gemakkelijk op 
maat kunt knippen. Plak ze met wat schilderstape vast aan de onder- en bovenkant van de ballon. Gebruik voor het handvat 
aluminiumfolie en plak ook dit goed vast met schilderstape. Ga met het papier-maché aan de slag, bijvoorbeeld met kant-en-

klare pasta die verkrijgbaar is bij hobbyzaken. Bedek de basisvorm geheel met de pasta, het liefst gewoon met je handen. 
Je hoeft niet precies te werk te gaan, dat versterkt het authentieke effect. Hou wat water bij de hand als je het toch iets gladder 

wilt maken, maar hou wat reliëf.

Ben je tevreden met de basisvorm van je kan? Laat deze dan meerdere dagen goed drogen. Pas als het totaal uitgehard is, 
kun je de ballon lek prikken. Verf de uitgeharde kan met meerdere lagen kalkverf. Voor deze vaas is kalkverf Cotone van 

Carte Colori gebruikt als basis, na droging aangevuld met schaduwaccenten (aangebracht met een sponsje) in de kleur Truffel, 
eveneens van Carte Colori.

BENODIGDHEDEN
Verweerd stuk hout – zelfdrogende, witte klei

(bijvoorbeeld Plus modelling clay) –
 fles of deegroller – plasticfolie – twee ronde schalen
van verschillend formaat – satéprikker – lijmpistool

AAN DE SLAG
Neem een verweerd stuk hout dat je mooi vindt en dat 
stevig blijft liggen of staan. Het is extra handig als er al 

een natuurlijke uitsparing of gat in zit waar mooi iets van 
klei in past. Maak de cirkel van zelfdrogende, witte klei 

door er een dikke plak van uit te rollen met behulp van een 
fles of een deegroller. Het laat gemakkelijker los als je dit 
tussen twee laagjes plasticfolie doet. Hou voor wat betreft 
de dikte rekening met de uitsparing waar straks de cirkel 

in komt te staan.

Gebruik twee schalen van verschillend formaat met een 
rechtopstaande zijkant als vorm om de twee cirkels uit te 
steken, zodat er een open cirkel overblijft. Steek vanaf de 
zijkant met bijvoorbeeld een satéprikker voorzichtig een 

opening in de klei waar je later een artistiek takje of gedroogd 
blad in kunt steken. Laat de cirkel enkele dagen aan de lucht 

drogen. Lijm de cirkel met een lijmpistool vast op het stuk 
ruw hout en lijm indien nodig ook het takje vast dat je in de 

cirkel wilt steken.

Lookalike antieke kan

Kunstwerk van 
verweerd hout en klei
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.. productinformatie ..

Handgemaakte schaal van keramiek (35 
euro), ecru vaas met handvat (35 euro), 
grote witte vaas (prijs op aanvraag), 
kleine vintage vaas (prijs op aanvraag, 
alles stijldepot73.nl), gedroogde grassen, 
bloemen en takken (prijzen op aanvraag, 
tuinvanjudith.wordpress.com), leemstuc 
(prijs op aanvraag, tierrafino.nl), 
klassieke tuinvazen (privébezit locatie), 
overige accessoires (privébezit locatie)

Schemerlamp (prijs op aanvraag), 
Zuid-Afrikaanse vintage stoel (prijs 
op aanvraag, beide stijldepot73.nl), 
handgemaakt tapijt 236x179 cm 
(595 euro), plaid grote ruit (78 euro), 
houten plateau (64 euro), mokje (9,95 
euro), keramieken lepeltje (15,95 euro 
per set van 4, alles circleofhome.nl), 
gedroogde artisjoktak (prijs op aanvraag, 
tuinvanjudith.wordpress.com)

Ecru handgeborduurd kussen (65 euro), 
ecru plaid vilt uni (186 euro), grijs/
bruin/ecru kussen van schapenwol (87 
euro), handgemaakte houten etagère 
(127,50 euro), keramieken vaasje (39,50 
euro), keramieken schaaltje (18,50 
euro, alles sur-atelier.nl), Almond linnen 
kussenhoes Margaux (74 euro), grijs 
linnen kussenhoes Bungalow (62 
euro), wollen Klippan plaid (78 euro), 
terrakleurige wafelplaid (99 euro), 
interieurboeken (van 32,50 tot 35 euro, 
alles circleofhome.nl), bruinrood grof 
linnen kussen (45 euro, stijldepot73.nl), 
grote gedroogde tak (prijs op aanvraag, 
tuinvanjudith.wordpress.com), oude 
luiken (prijs op aanvraag, roozes.nl), kruk 
(privébezit locatie), versteend fossiel 
(privébezit styliste)

Oude gemberpot (prijs op aanvraag), 
oud en nieuw keramiek (prijs op 
aanvraag), amberblokje (prijs op 
aanvraag), theedoek (prijs op aanvraag, 
alles stijldepot73.nl), keramieken 
lepeltjes (15,95 euro per set van 
4, circleofhome.nl), wit, organisch, 
handgemaakt object door Annette 
Middelkoop (prijs op aanvraag, roozes.nl)

Hoge, grijze kan (35 euro,  
stijldepot73.nl), lampje Lumalano 
(prijs op aanvraag, circleofhome.nl), 
gedroogde Clematispluizen (prijzen op 
aanvraag, tuinvanjudith.wordpress.com), 
overige accessoires (privébezit styliste 
en locatie)

Rechts hangend verfstaal: kalkverf 
kleur Cotone (vanaf 52,80 euro per 
liter), liggende verfstalen: kleuren 
Palazzo, Facade, Truffel en Carta (vanaf 
52,80 euro per liter, alles cartecolori.nl), 
gedroogde bloemen en takjes (prijs op 
aanvraag, tuinvanjudith.wordpress.com),

Handgemaakt tapijt 236x179 cm 
(595 euro), Almond linnen kussenhoes 
Margaux (74 euro), grijs linnen 
kussenhoes Bungalow (62 euro, alles 
circleofhome.nl), handgeborduurd 
kussen (65 euro, sur-atelier.nl), vintage 
travertin tafel (prijs op aanvraag), 
bruinrood grof linnen kussen (45 
euro, beide stijldepot73.nl), bank The 
Duke (vanaf 1.299 euro, sissy-boy.
com/homeland), oude luiken (prijs op 
aanvraag, roozes.nl), leemstuc (prijs op 
aanvraag, tierrafino.nl), decoratieve tak 
(prijs op aanvraag,  
tuinvanjudith.wordpress.com), staande 
lamp (privébezit locatie)

Kalkverf op muur: kleur Carta (vanaf 
52,80 euro per liter, cartecolori.nl), wit, 
organisch, handgemaakt object door 
Annette Middelkoop (prijs op aanvraag, 
roozes.nl), gedroogd blad (prijs op 
aanvraag, tuinvanjudith.wordpress.com), 
overige accessoires (privébezit styliste)

verzameld stilleven

Heb je veel moois verzameld uit 
de natuur, dan is het een leuk idee 
om je natuurverzameling samen te 

integreren in een stilleven. Denk hierbij 
aan steentjes, schelpen, stukjes bast, 

een verweerd stuk hout of een fijn 
takje met bijvoorbeeld wat keramiek. 
Zo’n stilleven maakt alle objecten net 

dat tikkeltje bijzonderder.
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