VAKANTIE IN HUIS

.. moodboard ..

Blauwtinten
Roodbruin
Witte basis

Soepele stoffen

Olijf- en mangohout
Riet & Kokos De combinatie van diepe blauwtinten met
warme aardse kleuren, zoals roodbruine
terracotta en abrikoos, zorgt voor een
rustgevende koloniale look. De stoffen
met opvallende prints zijn het resultaat
van de shibori-techniek met indigoverf.
Het blauw komt eveneens naar voren in
het Keulse aardewerk met de typische
blauwe beschilderingen. Hout is
alomtegenwoordig: voor het meubilair, het
schrijnwerk, maar ook voor
gebruiksvoorwerpen zoals bestek, en zelfs
puur decoratief. Het bedlinnen bestaat uit
erg soepel vallende stoffen. Voorts spelen
andere natuurlijke materialen zoals riet en
kokos een belangrijke rol voor manden,
vloerkleden en andere zuiderse
sfeermakers.

+ shoppinginfo (vanaf 20 euro), Tem sam quati (vanaf 20 euro), dicto dolorrunt et,(vanaf 20 euro), quossum dolo blabor aut
eosae omnihite de dolorehent et quos apis archilia quas es non experentusam ni sument hit, sin cusam nus aut untibus,
nullabora consequossum quam solor rectionseque voluptatem fugitatur solore, natures soluptae pelit mos ut aut aut eationsequam re ma santiur, testionessit maximporpore nosam, tempos se corero tet facero enis quasitiur?
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Pa ident, audion enimaio nsedis
porum idelliqui nient. Am qui tota
doluptur? Ihic tesciae id modis
aut volor aut ad quaerov itatect
ecesto blabo. Namet utemporepedi
bearum laborpore volorer

Zuiderse
sfeer in
eigen huis

STYLIST
ANGELINA VAN OORT
style-rustique.nl

Als je na een heerlijke vakantie
in een zuiders land weer
thuiskomt, is het altijd fijn dat
vakantiegevoel nog even vast
te houden. Dat kan door die
zuiderse sfeer aan te brengen
in je interieur. Ik denk dan
aan handgemaakt keramiek,
manden van palmblad, fris wit
met blauwe accenten …

Xxxx

STYLING

Wit in het interieur schept
ruimte. Het is de kleur van
het licht, staat voor puur en
eenvoud. Het doet ons denken
aan witte wolken in een
helderde blauwe lucht.
STYLING

Zorg voor een mooi, handgemaakt theepotje en zet het op een
oude plank. Voor een extra zuiders gevoel, kan je er een
motieftegeltje op bevestigen. Wil je er zelf ook zo eentje maken?
Kijk dan verder in deze productie voor de uitleg.
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Blauw geeft een
gevoel van kalmte,
vertrouwen en
veiligheid. Het diepe
blauw doet ons
denken aan de oceaan,
het heldere blauw
aan de lucht.

STYLING

Breng de zon in huis
met zonnig geel door
een mand te vullen
met citroenen.

STYLING

Handgemaakt keramiek heeft een
verhaal, er zit veel liefde in.
Elk kommetje of bordje is uniek,
kleine imperfecties maakt ze
extra bijzonder.

Servetten geverfd in de kleur
van de oceaan. Laat de randen
rafelend en ruw voor een
natuurlijke en rustieke uitstraling.
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STYLING

Een daybed is een gemakkelijk
meubel. Je pakt het zo op om buiten
te zetten. Heerlijk om te loungen in
de tuin. Eenmaal terug binnen breng
je in een mum van tijd sfeer aan door
het bed aan te kleden met kussens,
plaids en accessoires.

STYLING

Decoreer je interieur met items van het
vakantieland. Plaats een groepje kaarsen
op een schaal en voeg wat schelpjes of
steentjes uit je vakantieland toe.Haal ook
zuiders groen in huis, zoals cactussen,
vetplantjes, Aloë vera of palmbladeren.

127 - wls decoreren

wls decoreren- 128

“Xxxxx xxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx”

Fris wit voor de
slaapkamer, doorbreek het
met hout en manden van
palmblad. Het blauw
komt ook terug in
de slaapkamer.

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

STYLING
STYLING

STYLING
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Creëer levendigheid en
VOLUPTAS ET QUE SAE
persoonlijkheid in huis
Omni qui simporem
door gebruiksvoorwerpen
landandandi aut endi tem
neer te leggen. Je mooie
harchitaquam fugiata
rieten strandhoed mag
voluptas et que sae intes
gerust gezien worden en
estias prempel ictur? Ficid
ook je strandtas herinnert
quia corecto berum fuga.
je aan de heerlijke tijd daar.
Ovit ditat volenitatis magname ndebit faceprecab
id maio te vidicip sandunt
adit lati ullumqui odiora
consequia corumque non
eicte cum expero molore
natem ut
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STYLING

Maak zelf een wandhanger
van materialen die je
gevonden hebt aan het
strand. Maak ook de kralen
zelf, met klei.

Linnen tafellaken pure white (119 euro) en
linnen theedoeken (vanaf 15 euro), beide
bymolle.com. Grote vaas van keramiek (249
euro) en keramiek indigo (vanaf 12,50 euro),
alles ateliernaturalart.nl bij soul-store.nl.
Handgemaakt waterglas
(15 euro, floorabella.com)

Keramiek theepotje (39,50 euro), mok (10,50
euro), keramiek bordje (vanaf 7,50 euro),
keramiek indigo mok (12,50 euro), keramiek
indigo schaal (42,50 euro), lepeltje (4,50 euro),
alles ateliernaturalart.nl bij soul-store.nl.
Houten plank en cementtegeltje (achterhuis.nl).

Keramiek indigo bord (klein: 22,50 euro, groot:
24,50 euro), mok (12,50 euro), alles
ateliernaturalart.nl bij soul-store.nl. Brick Lane
bestek (vanaf 3,75 euro, bymolle.com).

krukje (vanaf 20 euro), mand van palmblad
(24 euro), recyclage vis drijfhout (vanaf 29
euro), alles couleurlocale.eu. Linnen tafellaken
pure white (119 euro), linnen theedoeken
(vanaf 15 euro), Brick Lane bestek (vanaf 3,75
euro), alles bymolle.com. Blauwe linnen plaid
(59,50 euro), roze keramiek vaasje (vanaf 29,50
euro), keramiek indigo mok (12,50 euro),
keramiek indigo borden (vanaf 22,50 euro),
alles ateliernaturalart.nl bij soul-store.nl.

OGK Daybed (415 euro, bymolle.com). Grijs
lederen (69 euro, ateliernaturalart.nl bij
soul-store.nl). Linnen kussen faded blue
(vanaf 39 euro, bymolle.com). Kaarsenhouder
Rattan Wicker Borneo Candleholder
(vanaf 69 euro, couleurlocale.eu)

Keramiek kaarsenstandaard (6,95 euro),
keramiek indigo schaal (149 euro), plaid blauw
linnen (59,50 euro), alles ateliernaturalart.nl
bij soul-store.nl.

Aziz hoed (60 euro, greedilulu.com)

Wanddecoratie (prijs op aanvraag,
style-rustique.nl)

Keramiek schaaltje (6,50 euro,
ateliernaturalart.nl bij soul-store.nl)

Bogolan Indigo Mali 250 x 232 cm (215 euro),
Gourd mand ‘Garlic’ (large: 149 euro, extra
large: 189 euro), alles couleurlocale.eu. Linnen
dekbedovertrek pure white (vanaf 209 euro),
linnen kussens pure white, pinestripe, faded
blue (vanaf 39 euro), Iringa mand (vanaf 59
euro), alles bymolle.com. Handgemaakt
waterglas (15 euro, floorabella.com), keramiek
(vanaf 7,50 euro, ateliernaturalart.nl bij
soul-store.nl).

LOCATIE

derheezerkamer.nl
B&B De Rheezerkamer is gelegen in het
prachtige, groene Overijsselse Vechtdal
en is een plek om heerlijk tot rust te
komen. Je logeert in de voormalige
potstal van een monumentale
boerderij, die omgetoverd is tot een
verrassend, exclusief gastenverblijf.
Gastvrouw Astrid Fidder richtte het
pand in met duurzame materialen
en mooie producten, vaak met met
een bijzonder verhaal. Als kers op de
taart word je ’s ochtends verwend
met een heerlijk Vechtdal-ontbijt met
streekproducten.

131 - wls decoreren

wls decoreren- 132

VAKANTIE IN HUIS
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NATUURLIJK
geverfde SERVETTEN
TIP

Je kunt ook variatie in
kleur aanbrengen. Vouw
kleine pakketjes van de
servetten en bind ze
vast met touw. Door
het pakketje te verven,
zullen de vouwlijnen niet
meekleuren maar wit
blijven.

AAN DE SLAG

Knip servetten uit je stof (je kan zelf
de maat bepalen). Was de servetten
met een neutrale zeep en spoel goed
uit voordat je gaat verven. Maak je
verfbad (met DIY kit Indigo, bij
textielfabrique.nl) volgens het recept
van de leverancier en voor het aantal
gram stof dat je gaat verven. Zorg dat
je stof voldoende ruimte heeft in het
bad voor een effen resultaat. Verf alle
servetten tegelijk voor eenzelfde kleur.
Laat de verf voldoende lang intrekken. Haal ze uit het verfbad en spoel
na met veel water tot het spoelwater
niet meer blauw is. Indigo kleurt eerst
groen maar je ziet het langzaam in
blauw veranderen. Vind je de kleur
nog te licht, stop de servetten dan
nogmaals in het verfbad. Met verven
en spoelen kun je doorgaan tot jouw
gewenste kleur is ontstaan. Hang de
servetten uit om te drogen. Tip: stof
geverfd met biologische verf moet je
altijd wassen met een neutrale zeep.
Een hoge of lage pH-waarde kan de
kleur beïnvloeden.
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Wasteil (achterhuis.nl), DIY
kit Indigo (textielfabrique.nl)
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Tegeltje en eikenhout (achterhuis.nl)

AAN DE SLAG

SERVEERPLANK
met ZUIDERS TINTJE
BENODIGDHEDEN

Oude Eikenplank of houtsoort naar keuze
Portugees tegeltje oud of nieuw
Beitel, Hamer, Montage lijm, Workmate
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Zaag een houten plank op maat
(hier is 50 x 28 cm gebruikt). Leg het
tegeltje op de plank en teken met
potlood de omtrek van het tegeltje af.
Zet de plank ergens op vast en begin
eerst door met de beitel inkepingen te
maken precies op de afgetekende lijnen. Haal dan het tussenliggende hout
met de beitel weg. Hoe? Zet de beitel
niet precies op de juiste lijn, maar
een fractie ervandaan op het afvalhout. Je steekt om te beginnen aan de
afvalkant hout weg, om te voorkomen
dat je beitel de randen beschadigt.
Steken doe je zoveel mogelijk met de
vezelrichting van het hout mee, houd
de beitel een beetje schuin en geef
zachte klapjes met de hamer. Haal
telkens een dun laagje hout weg tot de
gewenste diepte. Ben je tevreden met
de diepte, maak dan alles goed schoon
en stofvrij. Plak de tegel vast met
montagelijm, let op dat het niet via de
zijkanten naar buiten komt. Voor gebruik als wanddecoratie: bevestig een
haak aan de achterkant. Voor gebruik
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
als serveerplank: behandel je tegeltje
tegen vlekken.

“Xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx”
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