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gelukkig
Er was eens een boshuisje met heel veel hout, een stenen vloer,
mosgroen- en roze tinten. Dat huisje was zo knus dat het

ons inspireerde om thuis de natuur ook wat meer in huis te halen.
Styling: Marlies Does. Fotografie: Peggy Janssen
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WONEN

Een spannende en gewaagde combinatie,
deze donkergroene bank met de lichtroze
wand. De velours stof op de bank geeft
een luxe gevoel en vormt een spannend
contrast met de verweerde muurverf.
Driezitsbank Harper € 799,- (sofacompany.com),
rotan eggchair € 395,-, boomstamtafel € 109,95,
klein wit boomstamtafeltje € 59,95, leren poef
€ 129,- (villajipp.nl), vloerkleed Noah € 649,-,
groene vaas € 49,95, disteltak € 29,95, zwart lijstje
met print € 6,50, hoog wit boomstamtafeltje
€ 109,-, houten kommetje € 2,99, groene beker
met oor € 6,95 (alles Nijhof), kandelaar op tafel
€ 29,95, witte deken € 49,90, wollen kussenhoes
€ 14,99, lichtroze kussenhoes € 7,99, kussenhoes
met print € 7,99, kandelaar tijger € 14,99, (H&M
Home), grijze vacht € 275,- (vachtvanvilt.nl),
groene beker ontworpen door Sergio Herman
€ 6,50 (serax.com), wandlamp Gras N214 van
DCW éditions € 490,- (flinders.nl). Muurverf Old
Rose van Marrakech Walls (pure-original.nl).
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Groen
MET ZACHTROZE,

WAT EEN SPROOKJE

Groen, nude-tinten en hout, wat een
prachtcombinatie! Voeg er nog een
donkere tint aan toe voor wat extra
contrast. Lichtgroene borden v.a. € 12,50,
mokje € 6,50 en melkkan met schenktuit
€ 7,75 ontworpen door Sergio Herman (serax.
com), zwarte lepeltjes per 6 € 12,99 (Blokker),
boomstamschijf € 14,90, kopje met oor
€ 6,95 (Nijhof), tegels zelliges in gris rosé
€ 94,50 per m2 (designtegels.nl), tafelveger
€ 29,-, servet Pink Salt € 11,50 (bymolle.com),
droogbloem per bos € 7,95 (Dille & Kamille).
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WONEN

Mooi en knus, al die natuurlijke
materialen in de keuken. De stoel is
met wol gestoffeerd, het tafelkleed
is van linnen en zelfs de kroonluchter heeft een warm wollen jasje.
Eettafel Rustiek € 2400,- (villajipp.nl),
zwarte stoel Stainly € 139,- (Basic Label),
gestoffeerde vintage stoel van Artifort.
(demachinekamer.nl), tafelkleed in Pink
Salt € 119,- , servetten in Pink Salt € 11,50
p.st. (bymolle.com), bruine kopjes € 9,95,
groene borden € 12,95, boomstamplak
€ 14,90, groene kan € 24,99, koperkleurige
kan € 49,95, groene ronde snijplank
€ 11,95, kratje € 12,75, vloerkleed € 289,(Nijhof), waterglazen Pokal € 1,79 per 6,
houten snijplank Proppmätt € 2,99 (Ikea),
handgebreide kroonluchter Five € 249,(bodilson-webshop.com).
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De stalen kast is een
mooi contrast met de
houten wand. De vloer
is gemaakt van OSB,
geperst hout. Voorkom
splinters met drie lagen
transparante vloerlak.
Afbeeldingen in lijsten van
Pinterest. Soortgelijke kast
via Old Basics of Van Dijk
& Ko. Lichtroze print met
letters € 21,-, print ‘You are
gold’ € 21,- (ilovemytype.
com), fotolijstjes v.a. € 0,99
(Action), kussen op de
kast € 69,- (Nijhof), witte
keukenstoel € 39,95 (happyvintage.nl), vacht Ludde
€ 29,95 (Ikea). OSB platen
244x59x18 mm € 11,29
(bouwmarkt), transparante
vloerlak (Sikkens en
Sigma coatings).
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WONEN

Een makkelijk zelfmaakidee
is dit lampje met droogbloemen. Wikkel een
katoenen bandje om het
frame van de lampenkap en
lijm dit vast met textiellijm
of een lijmpistool. Zet met
een lijmpistool verschillende
droogbloemen vast op het
frame. Droogbloemen (juffrouwjans.nl), houten schaaltje € 6,95
(Nijhof), lampje (kringloopwinkel),
schaar € 6,- (Loods5).

romantische
KANT
AAN DE
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Een beetje van vroeger: droogbloemen in de badkamer, maar kijk eens hoe mooi.
Romantisch in combinatie met hout. Droogbloemen (juffrouw-jans.nl), dille € 7,95 (Dille
& Kamille), handdoek € 4,99, kaars in glas met etiket € 9,99, roze potje met gouden deksel € 9,99,
zeep € 2,99, groen vaasje € 4,99, glas € 5,99 (H&M Home), lampje Ranarp € 19,99 (Ikea).
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WONEN
Slapen onder een schuine wand
is sowieso al knus, maar met
zo’n hemel boven het bed wordt
het helemaal sprookjesachtig.
Het hout en de print op het
dekbedovertrek versterken het
gevoel van een boshuisje.
Satijnen dekbedovertrek Hugo Deer
mint incl. 2 kussenslopen € 139,95,
lichtroze hoeslaken € 34,95 (essenzahome.nl), vacht € 395,- (vachtvanvilt.nl),

lief prinsesje

€ 99,95, beker met oor € 6,95 (Nijhof),
groen velours kussenhoes € 14,99,
gebreide kussenhoes € 19,99, groene
vaas € 19,99, pantoffels € 19,99
(H&M Home), soortgelijke klamboes
220x160x235 cm € 139,- (klamboe.eu).

FOTOGRAFIE: IMAGESELECT. ASSISTENTIE SOPHIE VAN DER HOEVEN, M.M.V. PURE&ORIGINAL

SLAAP LEKKER,

tafeltje Treetop € 79,- (Zuiver), kamerjas

Geluks

MOMENTJE
Thuiskomen in een huis
dat helemaal af is
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