.. styling ..

Een stukje
Amerika bij ons
Langharige runderen, weidse uitzichten, een charmante
porch … Je waant je hier meteen in de VS. Toch vind je dit
prachtige sfeertje gewoon op het Nederlandse platteland.
Tekst & styling Kristel van Leeuwen (woonthuis.nl)
Fotografie Sarah Van Hove

44 - wls buitenwonen

wls buitenwonen - 45

PERSOONLIJKE SFEER
Als je de tafel een wat nonchalante sfeer
wilt geven, combineer dan servies en
kleuren met elkaar. Tussen de bruine
stoelen staat hier een frisgroen exemplaar
dat ervoor zorgt dat het geheel een eigen,
persoonlijke sfeer krijgt.

VERRASSENDE COMBINATIES
Laat de verschillende kleuren van je servies op
elkaar aansluiten, zoals natureltinten, bruintinten
en grijs. Ook voor je tafellinnen, zodat het niet
onrustig wordt. De warmgele kaars past hier
helemaal tussen als kleuraccentje.

“Combineer je servies met elkaar
voor een verrassend effect”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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“Waarom zou je je mooie borden
en kopjes in de kast opbergen?”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

STAPELEN MAAR!
Stapel je mooiste borden eens op
elkaar en zet ze op je aanrecht of
op een wandplank in je keuken.
Zo geniet je er nog meer van.

“Van kleurrijke,
wilde bloemen word je
direct vrolijk”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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“Met rotan en riet, kleurrijke kussens en een
plaid geef je jouw balkon of terras een frisse
sfeer die ook een beetje zuidelijk oogt”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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VELDBOEKET
Zet je vaas met veldboeket, van je
favoriete bloemist of zelf geplukt,
eens in een mand. Dat ziet er
direct heel anders uit!
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ZONOVERGOTEN LEESPLEKJE
Met een aantal kussens en een
klein vloerkleed creëer je snel
een fijn leesplekje in de zon. Met
verschillende kussens maak je
deze plek persoonlijk, zoals hier
met de tinten off-white, beige en
zand.
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.. productinformatie ..

Rieten mand (49,95 euro), kussen
naturel met franjes (39 euro, alles
de-tuynkamer.nl), Belgian Towel Fouta
(108,50 euro, libecohomestores.eu)

Servet Fjord washed Flax (18 euro,
libecohomestores.eu), koffielepeltje
Oro brass, (17,99 euro per set van 4),
bord Croco bruin (8,50 euro), Coupe
Bord Croco (12,75 euro), Crey ceres
bowl (10,85 euro), lepel Oro brass
(41,95 euro per set van 4), mes Oro
brass (41,95 euro per set van 4), vork
Oro brass (41,95 euro per set van 4,
alles hiptafelen.nl), keramiek bord Sand
(17,50 euro), keramiek bord grijs (17,50
euro), handgedraaide mok (30 euro),
bijenwaskaarsen goud (6,75 euro),
keramiek espressomok grijs (15 euro),
keramiek cappuccinomok bruin (16
euro), keramiek cappuccinomok Sand
(16 euro, alles bymolle.com),
goudkleurige kandelaars (7,95 euro
per stuk, de-tuynkamer.nl), Atelier
dinerbord Black Truffle (19,95 euro,
thetable.store)

Belgian towel Fouta (108,50 euro,
libechomestores.eu), blauw kussen
(39 euro, bymolle.com), schommelstoel
(privébezit),

Koperen bordje (14,95 euro), stolpje
(15,95 euro, beide natuurlijkstoer.nl),
glas Pure (9,75 euro), karaf Pure
(21,50 euro, beide bymolle.com),
oud tafeltje (privébezit)

Handgedraaide mok (30 euro,
bymolle.com), bruin aardewerken
schaaltje met leer (19 euro,
de-tuynkamer.nl), servet Fjord washed
Flax (18 euro, libecohomestores.eu),
koperen pan (privébezit), koperen
bordje (14,95 euro), broodplank
(23,95 euro), houten schep (23,95
euro, alles natuurlijkstoer.nl), keramiek
cappuccinomok bruin (16 euro),
keramiek cappuccinomok Sand
(16 euro), keramiek espressomok grijs
(15 euro), keramiek bord Sand (17,50
euro), keramiek bord grijs (17,50 euro,
alles bymolle.com), Atelier dinerbord
Black Truffle (19,95 euro,
thetable.store), blauwe gruttersbak
(37,95 euro, whiterosebrocante.nl)
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Kolenbowl zeegras (22,95 euro,
hiptafelen.nl), oud mes (prijs op
aanvraag, whiterosebrocante.nl), bruin
aardewerken schaaltje met leer
(19 euro, de-tuynkamer.nl)

Keramiek bord Sand (17,50 euro),
handgedraaide mok (30 euro),
koffieperculator Lady Anne (59
euro, alles bymolle.com), windlicht
(55 euro), vloerkleed (19,95 euro),
crèmekleurig kussen (39,95 euro),
kussen met streepjes (39,95 euro, alles
de-tuynkamer.nl), oude ladder (prijs op
aanvraag), aardewerken pot (prijs op
aanvraag, beide whiterosebrocante.nl),
linnen kussen Hazel (59 euro,
bymolle.com), krans (49,95 euro,
intensbloemen.nl)

Oude tafel (prijs op aanvraag), stoelen
(45 euro per stuk, alles
whiterosebrocante.nl), tafelkleed Polylin
Taupe (91,95 euro,
libecohomestores.eu), windlicht (55
euro), rieten mand
(34,95 euro, beide de-tuynkamer.nl)

Rieten mand (34,95 euro,
de-tuynkamer.nl), veldboeket (prijs
op aanvraag, intensbloemen.nl),
oud broodrek (privébezit), tafeltjes
(privébezit)

