PURE NATUREL
.. styling ..

“Met gedroogde seizoenstakken maak
je telkens weer een nieuwe en
verrassende combinatie”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

Verweerde
puurheid
MOOIE MATERIALEN HEBBEN NIET VEEL OPSMUK NODIG.
RUWE OPPERVLAKKEN EN VERWEERDE STRUCTUREN
ZORGEN SAMEN VOOR EEN ONVERVALSTE, STOERE SFEER.
Tekst & styling Kristel van Leeuwen
Fotografie Peggy Janssen

118 - wls

wls - 119

NIEUWE OUDE POT

STOER EN WARM
De keuken in deze stylingproductie
is ontworpen door AOZ Interieur.
“We hebben gekozen voor stoere
materialen die de keuken een
robuuste sfeer geven, zoals oud
hout en betonstuc. Dat wilden de
bewoners graag”, vertelt eigenaar
Marco van Leeuwen. “De warme
uitstraling van het verouderde hout
zorgt voor een landelijke sfeer die
perfect past bij de uitstraling van de
rest van het huis.”

Heb je een grote pot die je niet meer zo mooi vindt?
Geef hem met kalkverf een nieuw kleurtje.
Verf de pot lekker nonchalant met twee lagen
van de gewenste kleur. Zet er een paar gedroogde takken in,
zoals hier berenklauw, en zet hem op je tafel of kast.
Dat geeft direct een sfeervolle uitstraling aan je ruimte.
Tip: deze pot had een barst. Door deze eerst in te smeren met
tegellijm en glad te schuren, geef je de pot zijn stevigheid weer
terug. Zo kan hij met een nieuwe kleur weer jaren mee.

LICHTE WANDKLEUREN
Kristel van Leeuwen, styliste: “De wandkleuren zijn bewust wat lichter gehouden
omdat het hout van de keuken al donker is. Zo hou je een mooi contrast in het
kleurgebruik zonder dat het geheel té donker gaat worden. Op de wanden achter
het keukenaanrecht bijvoorbeeld hebben we afwasbare verf gekozen, Licetto Old
Linen van Pure & Original.”
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AUTHENTIEKE
UITSTRALING
Ga je liever niet zelf met
de kalkkwast aan de slag?
Zoek dan naar decoratie die
een verweerde uitstraling heeft,
zoals deze kralenlamp. De zwarte
kralen zijn geschilderd met kalkverf
en hebben daardoor een
authentieke uitstraling.

VERGRIJSD BLIK
Structuurverf kun je heel goed op
voorwerpen toepassen. Heb je bijvoorbeeld
een oud blik, dan kun je dat een
verouderde look geven met roestverf.
Met drie lagen geef je het blik een oude
uitstraling. Omdat roestkleur nogal
oranje is, kun je er donkergrijze kalkverf
doorheen mengen voor een
vergrijsd effect.
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“Werk met kalkverf vooral
niet te netjes, zo krijg je een
mooi verweerd effect”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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STOER KLASSIEK
Kalkverf is niet alleen mooi op je wanden, maar zeker ook op kleine meubelen of, zoals hier,
op enkele brocante dienbladen. Op deze manier kun je restjes kalkverf nog een goede bestemming
geven en krijgt een klassiek voorwerp een stoere uitstraling. Door je accessoires bij een klassiek object
sober te houden, wordt het een sterker geheel. De brocante vormgeving en de sobere styling
zorgen voor een verrassend en rustig effect.
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“Plaats op de kist enkele houten
lijsten die met de kalkverfkleuren
van de kist zijn geschilderd; zo maak
je een mooie compositie”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

DIRTY CANVAS
Met (oude) foto’s maak je een
interieur persoonlijk. Nieuwe
foto’s kun je een verouderde
look geven door deze op ‘dirty
canvas’ te laten afdrukken. Met
een stoere klem zet je het canvas
makkelijk vast aan een tak of
bijvoorbeeld een wandrekje.

GESTYLEDE DEKENKIST
Een dekenkist leent zich perfect voor het stylen van een leuke
hoek. Door de kist met kalkverf te schilderen, geef je deze
een heel eigen uitstraling. De verweerde, houten klep is niet
meegeschilderd, deze is al mooi van zichzelf. Een kist als deze
past fraai in een landelijk ingerichte kamer, maar zeker ook in
een modern interieur. Daar zorgt hij juist voor extra
sfeer en eigenheid.
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.. productinformatie ..

Houten plank (39 euro,
whiterosebrocante.nl), verfkleur pot:
kalkverf Fresco Soft Taupe (prijs op
aanvraag, pure-original.nl), stalen
wandrek, houten gruttersbak, servies
(alles privébezit)

Linnen doek (23,95 euro, cote-table.com)

Kralenlamp (199,95 euro, mrsbloom.nl),
louvredeuren (prijs op aanvraag,
whiterosebrocante.nl)

Dienbladen (prijs op aanvraag,
whiterosebrocante.nl), verfkleur
dienbladen: kalkverf Fresco Soft Taupe
(prijs op aanvraag, pure-original.nl),
mokjes (privébezit)

Rieten mand (110 euro, de-tuynkamer.nl),
linnen doek (23,95 euro, cote-table.com),
bloempotje (9,95 euro, intensbloemen.nl)

Grote lijst (12 euro), kleine lijst (6 euro,
beide whiterosebrocante.nl), verfkleuren
lijsten: kalkverf Fresco Ground Pepper
(groot) en kalkverf Fresco Wet Sand
(klein) (prijs op aanvraag,
pure-original.nl), tafellamp (124,95 euro,
frezoli.com), velours lampenkapje
(98 euro, duran.nl), glazen windlicht
(47,95 euro, dutz.nl), prent op canvas
(prijs op aanvraag), canvasklem (3,95
euro, beide mo-ca.nl), kunsttak (6,95 euro,
ptmd.nl), linnen doek (23,95 euro,
cote-table.com) dekenkist, bronzen kistje
(beide privébezit)

Linnen doek (23,95 euro, cote-table.com)

Glazen stolp (37,50 euro,
natuurlijkstoer.nl), taartplateau (59,50
euro, natuurlijkstoer.nl), verfkleur doek:
kalkverf Fresco Ground Pepper (prijs
op aanvraag, pure-original.nl), houten
broodrek, houten trog, houten stoel
(alles privébezit)

CANVAS VAN KALKVERF
Een makkelijke manier om op een groter vlak
kalkverf toe te passen, is een linnen doek te
gebruiken. Ons doek is 100x150 cm groot.
Daarachter aan de bovenkant hebben we een
houten latje met een koord gespijkerd om het
doek te kunnen ophangen. De zijkanten van het
doek zijn gerafeld voor een robuustere look.
Het doek is met Fresco-kalkverf in de kleur
Ground Pepper van Pure & Original geschilderd.
Erop zijn enkele takjes met garen vastgezet en
geschilderd in de kleur van het doek.

Gebruik je meerdere kleuren
kalkverf, dan krijg je een meer
gemêleerde doek”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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