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Realisatie en styling: Kristel van Leeuwen (www.woonthuis.nl)
Productie: Dorien Ceulemans
Fotografie: Stefanie De Neve - Luc Roymans

Op een mooie

herfstdag ...
Nippen van een kopje thee, gek doen met de hond tussen de knisperende, bontgekleurde bladeren, samen

gele kussens en legergroene
kussens met rood kruis
(59,95 euro/stuk
Woon(T)huis Interieurstyling)

genieten van de zachte namiddagzon in de knusse buitenkamer … Een heerlijke familiedag om te koesteren.

24 | DECOREREN

Landelijke stijl

Herfst 2013 | 25

Styling | herfst

... drink je je kopje thee

‘s ochtends lekker buiten

hartvormig kommetje
(De Tuynkamer - 8,95 euro)
houten hart op voet
(De Tuynkamer - 14 euro)
geel wandbordje, nr. 8
(Hartelief - 12,95 euro)
bordje met stippen
(Hartelief - 19,95 euro)
wit kopje
(Hartelief - 14,95 euro)
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▲ Kijk voor de werkwijze van dit
boomstamtafeltje op p. 38
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maak je de buitenkamer extra
gezellig met restjes wol, vilt en hout

Deco-idee
Gooi je oude vaasjes of yoghurtpotjes niet
weg, maar geef ze een tweede leven door ze
te beschilderen met matte muurverf in
verschillende grijstinten. Draai overschotjes
wol rond het schroefgedeelte van de potjes
voor een verrassende uitstraling. Extra leuk:
maak een speelse compositie van vaasjes in
verschillende maten, vormen en kleuren.
kommetjes (De Tuynkamer - 4,95 euro) •
draadstalen mandje (De Tuynkamer – 12 euro)

In deze stijl:

TC74

TC37

TC34

TC32

Al deze kleuren zijn van de Taste Colours collectie van Boss Paints (www.boss.be). Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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In deze stijl:

TC99

Deco-idee
Ga op zoek naar een paar mooie
takken en versier ze met restjes
wol en vilten blaadjes. Print
hiervoor enkele bladmotieven
uit, teken deze over op vilt en
knip ze uit. Wikkel er een stukje
wol omheen. Bevestig ze aan
een draadje en hang ze in de
takken.

TC87

TC27
Al deze kleuren zijn van
de Taste Colours collectie
van Boss Paints
(www.boss.be). Deze
kleuren kunnen afwijken
van de werkelijkheid.
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klop je de kussens op en veeg je
				 de blaadjes aan de kant

▶ Kijk voor de werkwijze van deze
praktische opberger op p. 39

▶ Kijk voor de werkwijze van
dit jeanskussen op p. 40
schepje (3,90 euro) • harkje (3,90 euro)
gieter (5,49 euro) • tuinhark (14,90 euro)
gazonhark (6,60 euro) • schop
(28,50 euro) • handschoenen (22 euro)
bezem (9,20 euro)
Alles bij Tuincentrum Olieslagers.
Haakjes (Via Cannella - 4,95 euro)
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en dek je de tafel voor een

heerlijk familiefeestje

▼ Kijk voor de werkwijze
van dit XL tafellaken
op p. 41

Deco-idee
Enkel om je wasgoed mee op te hangen? Welnee! Houten
wasknijpers vormen ideale naamkaarthoudertjes. Meer
dan een likje matte muurverf – geef de knijpers ook
een leuk motiefje – , een naamkaartje en een gedroogd
bloempje heb je niet nodig om je gasten een warm welkom te bezorgen.
groot, wit onderbord (Hartelief - 24,95 euro) • witte
soepkom (Hartelief - 15,95 euro) • bordje met stippen
(Hartelief - 19,95 euro) • grijze plaid (De Tuynkamer 59 euro) • draadstalen mandje (De Tuynkamer - 12 euro)
• stalen stoel (Atelier op zolder - 130 euro) • bloemtak
(Atelier op zolder - 44,95 euro)
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Aanschuiven maar!

En vergeet de marshmallows niet!

Recepten
Appel-paprikasoep
Ingrediënten voor 4 personen
4 rode paprika’s • 1 wortel •
1 ui • 2 el maïsolie • 800 ml
groentebouillon • 1 appel •
150 g yoghurt • 1 kl honing •
1 el appelazijn • peper • zout •
basilicum (naar smaak)

Bereidingswijze
• Maak de paprika’s schoon en snijd ze in blokjes.
Schil de wortel en snijd hem in blokjes. Pel en
snipper de ui.
• Stoof de ui met de paprika en de wortel in een
likje olie. Schenk er de bouillon bij en laat 15
tot 20 minuten zachtjes koken. Mix de soep.
• Spoel de appel, snij hem in kwartjes en
verwijder het klokhuis. Rasp het vruchtvlees grof,
roer het met de yoghurt door de soep. Warm nog
even door, maar laat niet meer koken. Breng op
smaak met peper, zout, honing en azijn.
• Schep de soep in warme borden of kommen.
Serveer naar smaak met geroosterde pitten en
grof gehakt basilicum.
• Deze soep smaakt ook koud lekker.
Bron: Libelle Lekker

▲ Kijk voor de werkwijze van
dit XL tafellaken op p. 41

Geroosterde
marshmallows

houten plank (De Tuynkamer - 39,95 euro) •
zwarte pan (Via Cannella - 49,95 euro)
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Geen leuker vieruurtje dan marshmallows roosteren
boven een knetterend kampvuur. Doe lekker
Amerikaans en prik de donzige lekkernijen op een
metalen prikker en wacht tot ze een krokant korstje
krijgen.
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Boomstamtafeltje

Werkwijze

Praktische opberger

Vers uit de natuur, deze stoere boomstam! Wij gaven

Een pallet als handige opslagplaats voor je tuingereedschap? Waarom niet! Afschuren, latjes eronder, een likje

hem een nieuwe look als robuust bijzettafeltje,

Verwijder met behulp van een hamer en beitel de bast van de stam.
Begin eventueel met het inzagen van de bast met een handzaag om
een makkelijk begin te maken.

met een leuk patroon als finishing touch. Dankzij de

Stap 2

handige zwenkwieltjes is dit houten pronkstuk
bovendien makkelijk verplaatsbaar.

Materialen
• beitels (brede voor de grote stukken en smalle voor de
moeilijke hoeken)
• handzaag
• rubberen hamer
• schaaf
• schuurmachine
• drie zwenkwieltjes
• schroeven (4.0 x 4.0)
• revetringen
• houtboortje
• boormachine
• schroefmachine
• tamponeerkwast
• verf
• matte vernis
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Stap 1

verf en klaar is kees! Met enkele handige haakjes vooraan om je werkhandschoenen, blademmer of bloembollen
aan op te hangen is hij bijna te leuk om in je tuinhuis te zetten.

Schuur de kale stam op met een schuurmachine. De moeilijke hoeken
ga je best te lijf met een hoekschuurmachine.

Stap 3

Materialen

Bepaal aan de onderzijde van de boomstam het laagste punt en kap
de rest van de stam af tot op dezelfde hoogte, zodat het oppervlak
waterpas staat. Boor vervolgens de schroefgaten van de wielen voor
met een dun houtboortje. Dit moet dunner zijn dan de schroeven die
je gebruikt. Bevestig de drie wieltjes.

•
•
•
•
•
•
•

Stap 4
Stempel met een sjabloon (wij kozen een papieren taartonderlegger) een mooi patroon op de bovenkant van de stam voor een leuke
afwerking. Bescherm het patroon met een matte vernis.

Praktische tips
1. Haal een boomstam bij een houthandel, of zoek op
markstplaats.nl, Google of verkoopsites.
2. Zorg ervoor dat de stam droog is vooraleer je de bast eraf haalt.
3. Voor de handigheid kies je best voor wieltjes met een remsysteem.

pallet
schuurmachine of schuurpapier
twee houten latjes van 20 cm lang
schroeven
3 of 5 haken
kalkverf (kleur: Flanel Grey van Pure & Original)
platte kwast

Werkwijze

Stap 1

Maak de palet indien nodig schoon met een hogedrukreiniger
en laat hem goed drogen vooraleer je hem opschuurt.

Stap 2
Schroef de latjes vast aan de onderkant van de pallet.

Stap 3
Schilder de bovenste lat van de pallet eventueel in een passende
kleur en laat goed drogen. Schroef vervolgens de haken op de
bovenste lat en plaats de pallet tegen de muur.

Praktische tip
Wij gebruikten een europalet. Dit zijn palets waar statiegeld op zit.
Ze zijn vaak mooier en beter van kwaliteit. Je vindt ze bij
bouwbedrijven of via internet.
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Jeanskussen
Denk even na vooraleer je je oude spijkerbroeken bij het vuilnis
kiepert. Met naald en draad tover je ze namelijk snel om tot
prachtige, stoere kussens. De sleetse stof kan tegen een stootje
en bovendien past de verwassen jeanslook mooi bij warme
herfstmaterialen zoals vilt, wol en zpaghettigaren. Perfect voor
de buitenkamer dus!

1

1

2

3
3

Materialen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oude spijkerbroeken
nieuwe jeansstof (140 x 65 cm)
tornmesje
stofschaar
jeanskleurig garen
lintmeter
krijtje (om af te tekenen)
vilt
knopspelden
naaimachine
jeansnaald voor in de naaimachine
binnenkussen of katoen
sierkussenvulling

4

5

Werkwijze
Knip stukken van willekeurige grootte
uit de spijkerstof.

Naai de stukken aan elkaar, maar denk
eraan om één zijde open te laten zodat
je het binnenkussen achteraf op zijn
plaats kunt steken. Keer het kussen om.

Stap 3
Naai de lappen aan elkaar met de
jeansnaald en het jeanskleurig garen.
De gele naden van de stoffen blijven
zichtbaar als mooie details.

Stap 4
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Knip een vierkant van 65 x 65 cm uit de
nieuwe jeansstof voor de achterkant van
het kussen en leg deze met de goede
kant op het patchwork.

4

XL tafellaken
Je kent het wel. Er komen vrienden op bezoek maar je tafellaken is te klein voor die grote

Stap 5

Maak een vakverdeling naar keuze, net
als bij patchwork, en spelt de lappen
aan elkaar vast. Ons kussen meet 60 x
60 cm.

Maak eventueel zelf een katoenen binnenkussen van
60 x 60 cm en vul het op met de sierkussenvulling.

7

Stap 1

Stap 2

Praktische tip

6

2

Stap 6
Teken op een restje stof tien strookjes
uit van 15 cm lang. Dit worden de linten
waarmee je straks het kussen kan dichtknopen.

buitentafel. Niet getreurd! Een extra lapje stof aan de zijkanten en jouw tafelkleed transformeert
meteen naar een XL exemplaar. Een persoonlijke boodschap in wol maakt het plaatje compleet.

Materialen
•
•
•
•
•
•

linnen tafellaken
spijkerstof
woldraad
feston naald
naaimachine
garen

Werkwijze
Stap 1

Knip uit de spijkerstof twee lappen van 22 cm lang (inclusief de zoom) op de
breedte van je origineel tafellaken.

Stap 2
Spelt deze vast aan de brede kant van het tafellaken.

Stap 7

Stap 3

Knip de stroken uit en laat deze aan de
zijkanten uitrafelen. Maak de linten
vervolgens aan weerskanten van de open
zijde vast – vijf aan elke kant –, stop het
binnenkussen op zijn plaats en knoop de
opening met de linten dicht.

Naai de stukken aan elkaar en maak met de festonnaald en de wollen draad een
festonsteek over de aan elkaar genaaide stukken voor een fraaie afwerking.

Stap 4
Schrijf met een wit potlood of een krijtje een tekst op het tafellaken. Naai
vervolgens op de contouren de woldraad vast, met behulp van de festonnaald.
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Samenstelling: Stefanie De Neve

denim kussen
(Bloomingville - 46 euro)

kussen oker
(Pomax - 27,5 euro)

kom (Green Gate - 37,70 euro)
geweven plaid
(Bloomingville - 119 euro)
cocotte taupe
(Le Creuset vanaf 149 euro)

leren kussen camel
(Bloomingville - 76 euro)

theelichthouder gewei
en vilt (Madam Stoltz
4,85 euro)

kussens ‘A beautiful autumn day’
bij Tim Van Steenbergen,
60 x 40 cm (P-LO - 120 euro)
dierenhuid rendier
(Bloomingville - 219 euro)

kapstok (Pomax - 22,95 euro)

metalen bord met tekst (J-line - 28,90 euro)
kruk 35 x 40 cm
(Madam Stoltz - 186 euro)

42 | DECOREREN

Landelijke stijl

Herfst 2013 | 43

windlicht gewei
(Pomax - 40,25 euro)

glazenhouder
(Madam Stoltz - 21,35 euro)

theelichthouder boomstam
23 x 11,5 cm
(Bloomingville
46 euro)

Verkoopsinformatie:
www.lecreuset.com
www.bloomingville.dk
www.pomax.be
www.p-lo.eu
www.greengate.dk
www.deens.nl
www.madamstoltz.dk
www.j-line.be
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metalen kruik
(Pomax - 60,40 euro)

houten bank (House Doctor via Deens.nl - 151,75 euro)

ontdek ook

de wereld van

NEST

-2€

korting
via website
CODE: COU09

HOME & INSPIRATIONS
GREEN & GARDEN
TRIPS & TRAVEL
COOK & TASTE
HANDMADE & HOMEMADE
CASUAL & OUTDOOR WEAR

31 OKT » 03 NOV 2013
FLANDERS
EXPO
GENT
WWW.COUNTRYSIDE.BE
DOWNLOAD
ONZE
APP
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vuurkorf
(House Doctor
via Deens.nl - 372 euro)

COUNTRYSIDE
the authentic way of living
FOTO WWW.WOONTHEATER.BE
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