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.. styling ..

  Cosy
met contrasten

GEEN CONTRAST DAT ZO UITGESPROKEN IS ALS ZWART-WIT.  
DOOR WARME HOUTACCENTEN TOE TE VOEGEN EN DE UITERSTEN 
WAT TE VERZACHTEN MET NATURELTINTEN, OOGT HET GEHEEL 
METEEN VEEL GEZELLIGER.

Tekst & styling Kristel van Leeuwen
Fotografie Peggy Janssen
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“Verschillende structuren zorgen ervoor 
dat het niet saai wordt, 
maar heel fijn om naar te kijken”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

WARM CONTRAST
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Een eigen boekenkast en 
tv-plek creëer je zelf met 

gipsblokken en betonstuc. 
Het hoort een stoere look 

te krijgen, dus je kunt 
hiermee niet snel iets 
verkeerds doen. Leg je 
mooiste tijdschrijften 
op een nonchalante 

stapel in de nisjes 
en zet je decoratie 

erbovenop. Een fijne 
plek om een persoonlijk 

hoekje in de ruimte 
te maken. 

Mooie kaartjes een 
bijzondere plek geven doe je 
eenvoudig met deze houten 

boomstammetjes met 
zaagsneden. Zaag een mooie, 

verweerde tak op maat en zaag 
er met een zaag een gleuf in die 
diep genoeg is om de kaart erin 

te kunnen zetten zodat deze 
goed blijft staan. 

GESTUUKTE 
BOEKENKAST

DIY KAARTENHOUDER
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Het transparante van glas en de enkele 
bloemtak geeft een bepaalde luchtigheid 
aan de styling en doet veel voor de sfeer. 
Een vaas als deze vul je elk seizoen met 

een paar mooie takken en daarmee  
verander je makkelijk en snel de sfeer  

van je tafeldecoratie. 

Een naturel tafelkleed met een mooie, 
naturelle streep verzacht het harde  

zwart-witcontrast in deze eetkamer en zorgt 
voor een perfecte achtergrond voor het 

servies. De vintage zwarte stoel is weer een 
mooi contrast hiermee. Een oude, houten 
kruk of bank aan tafel zorgt voor een meer 

landelijke uitstraling. 

SFEERVOLLE LUCHTIGHEID

PERFECTE ACHTERGROND

“Het robuuste, handgemaakte servies 
creëert een sfeer waarin nonchalance 
en imperfectie prettig aanvoelen”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE



Met betonstuc achter het aanrecht  
creëer je een stoere en authentieke sfeer 

in je keuken. Dit materiaal kun je zelf 
aanbrengen. Twijfel je of je dit kunt,  

maak dan eerst een proefstukje op een 
losse gips- of spaanplaat. 

STOERE BETONSTUC

Een eenvoudige plank van oud hout  
doorbreekt de zwart-witsfeer en 

geeft de wand een warme uitstraling. 

WARM RUSTPUNT

“Keukenlinnen in een  
natureltint en met een streepdessin  

past helemaal in deze sfeer”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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Je linnengoed mag gezien worden!  
Haal de deur eens uit je kast en 

stapel je mooie lakens, beddengoed 
en handdoeken op elkaar. 

Dat is toch een fijn uitzicht vanuit 
je bed. Een aantal gestapelde 

koffers en rieten manden dienen 
als opbergplek voor spullen die  

je liever niet ziet. En heb je net iets  
leuks gekocht en kreeg je een 

mooie paper bag mee naar huis, 
gooi deze dan niet weg, maar 
plaats die ook in je open kast. 

In je slaapkamer vormen wittinten met natuurtinten en een toefje zwart 
een serene combinatie. Met sierkussens met een fijne zwarte streep en een 
gehaakte of gebreide plaid zorg je voor een rustige basis waar je decoratie 
mooi tot zijn recht komt. De houten woonketting maak je zelf met kralen. 

KAST ALS SFEERMAKER

SERENE COMBINATIE
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Houten schaal (39 euro,  
aurapeeperkorn.com)

Houten kandelaars (29 euro,  
aurapeeperkorn.com), kaarten (prijs op 
aanvraag, zusss.nl), theepotje (privébezit)

Glazen vaas (49,95 euro, dutz.nl), 
tafelkleed (privébezit)

Handgemaakt servies en accessoires 
van klei (prijzen op aanvraag,  
crooked-garden.com), houten plankje 
(22,95 euro, aurapeeperkorn.com),  
kunsttakken (prijs op aanvraag, ptmd.nl)

Olieflesje Greenolia (15,95 euro), 
oliekannetje Greenolia (11,95 euro, 
beide de-tuynkamer.nl), houten 
snijplanken (privébezit), houten bakjes 
(22 euro), steenmal (13 euro, beide 
aurapeeperkorn.com), oud bestek (vanaf 
2 euro, whiterosebrocante.nl), linnen 
doek (privébezit)

Schoteltje (prijs op aanvraag), mokje 
(prijs op aanvraag, beide  
crooked-garden.com), houten krukje 
(129 euro, natuurlijkstoer.nl)

Crèmekleurige kussenhoes met knopen 
(29 euro), gestreepte kussenhoes (19 
euro), plaid met bolletjes (49 euro),  
rieten mand (29,95 euro, alles  
de-tuynkamer.nl), houten klos (19,95 
euro, hoffz.nl), koffers (vanaf 39 euro, 
whiterosebrocante.nl), overige spullen 
(privébezit)

Set smalle zwarte kaarsen (6,95 euro), 
kruk van naturel draad (79,99 euro), 
vloerkleed 180x120 cm van Madam 
Stoltz (175 euro, alles de-tuynkamer.nl), 
fake-fur kussen (29,95 euro), stompe 
kaarsen (7,09 euro, beide ptmd.nl), 
houten onderzetter (49 euro,  
natuurlijkstoer.nl), witte pot (privébezit)

Glazen stolpje (19,95 euro),  
brasskleurige onderzetter (7,50 
euro, beide natuurlijkstoer.nl), stoere 
blokzeepjes (prijs op aanvraag,  
b-natural.nl), kussen Zand mat (29,95 
euro, zusss.nl), houten woonketting 
(privébezit)

.. productinformatie ..

Ga op zoek naar een mooi stuk oud of 
verouderd hout. Zaag de plank op maat en 

schuur hem wat gladder zodat er geen splinters 
achterblijven. Boor dan naar wens gaten in de 

maat van je kaarsen en draai deze erin. Een sterk 
resultaat verkrijg je met het robuuste van het 
hout en het sierlijke van de kaars. Mooi voor 

binnen, maar ook mooi op je buitentafel. 

HOUTEN KAARSENSTANDAARD


