STYLEN

kleurkaart 3

ZON

GEBLEEKT

STRIJKLICHT
Zonlicht dat in een schuine
hoek naar binnen valt, laat niet
alleen zien hoe goed je bent in
ramen zemen, maar heeft grote
invloed op hoe je de kleur op
de muur ervaart. Het strijklicht
zorgt voor een mooi degradé
effect, van camelkleurige
kleikleur naar een roodbruine
aardetint.

Wie ooit door de woestijn heeft gereisd weet hoeveel kleuren daar te ontdekken zijn.

Van bleekroze via zachtgeel naar warm terra, en boven de horizon van ijlblauw tot fris azuur.
Dit palet van vergrijsde pastellen verveelt nooit.
styling LIZA WASSENAAR | fotografie ALEXANDER VAN BERGE
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COULISSENWERKING
Twee kleuren achter elkaar zetten,
zorgt voor diepte (zo werkt het
ook bij een theatervoorstelling) en
daardoor lijkt een kamer groter
dan hij is. Ons oog gaat als vanzelf
van donker naar licht en trekt onze
blik naar de wereld buiten. Het
kleurpalet van zand- en aardetinten matcht perfect met frissere
pastellen zoals roze en geel,
die daarmee een levendige noot
aanbrengen in de woonkamer.
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HUISVERWARMEND:
DE KLEUREN
VAN LEEM, ZAND
EN LUCHT
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Materiaal bepaalt óók hoe
je kleur ervaart. De basis is
hier het rustige blauw van het
daybed en het roodbruin van
de muren. Door hier aaibare,
natuurlijke stoffen aan toe te
voegen, ontstaat er een ruimte
waar rust overheerst. Kleur
gunt ons zo harmonie met een
hoofdletter h.
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productie CORRIEN FLOHIL | fotografie STUDIO 5982

1 Behang Reunited 372580, kleur beige/zand, smart paper,
52 cm breed per rol € 52,95 (eijffinger.com). 2 Kleur bruin IG
PS-1054, te mengen in allerlei verfsoorten, prijs op aanvraag
(karwei.nl). 3 Rozebruine kleur Nutmeg NC96, Eggshell en
Matt, verf is geschikt voor hout, mdf, muren en radiators, geen
grondverf nodig, per 750 ml € 35,-. Matt emulsion muurverf
bevat veel krijt en is het mooist met 2 lagen op de muur, per
2,5 liter € 65,- (paintingthepast.nl). 4 Keramieken lepel van
HK Living, set van 4 € 15,95 (vtwonen.nl). 5 Terracotta
schaaltje geverfd in kleur Callaghan 214, Absolute Matt
Emulsion per liter € 36,- (littlegreene.nl). 6 Donkerblauwe
stof Miro Nightingale, katoen/linnen, 140 cm breed per
meter € 59,- (romo.com). 7 Houten decoratielepel van
HK Living € 21,95 (vtwonen.nl). 8 Donkerroze stof Linara
Lilium 2494/421, katoen/linnen, 140 cm breed per meter
€ 54,50 (romo.com). 9 Geel linnen servet, set van 2 € 14,95
(hkliving.nl). 10 Tegel geverfd in kleur Spiced Honey,
muurverf per liter vanaf € 24,45 (flexa.nl). 11 Glanzende
wandtegel Bourgondy van vtwonen, 13x13 cm per m²
€ 67,65 (vtwonen.nl). 12 Vork geverfd in kleur Matsola
Sanotorini Lava 30, op basis van waterverdunbare oliehars
voor bepleisterde wanden en plafonds, houtwerk en
bijvoorbeeld metaal, per liter € 39,- (emente-paint.eu).
13 Parketvloer Eiken Grey gelakt van vtwonen, diverse
lengtes, v-groef aan lange zijde, per m² € 49,95 (karwei.nl).
14 Zalmroze ontbijtbord van keramiek, Ø 21 cm € 9,95
(hkliving.nl). 15 Kleur Mire van vtwonen, muurverf per
2,5 liter € 32,95, lakverf per liter € 34,95 (karwei.nl).
16 Vtwonen verf kleur Soft Clay, muurverf per 2,5 liter
€ 32,95, lakverf per liter € 34,95 (karwei.nl). 17 Kleur Warm
Grey van vtwonen, muurverf per 2,5 liter € 32,95, lak per
liter € 34,95 (karwei.nl). 18 Gordijnstof op maat gordijn
Suede bruin 2282 van vtwonen, per strekkende meter
€ 25,99 (karwei.nl). 19 Kleur Beleving S4010-R10B, lak
Perfect Finish Mat, per 0,5 liter vanaf € 22,95 (histor.nl).
20 Donkerblauwe verfstaal, kleur IG PS-1211, te mengen
in diverse verfsoorten, prijs op aanvraag (karwei.nl).

IN DE
WATTEN
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TIPS & TRICKS
• Daglicht doet iets met de kleur op je muur. Zelfs
een witte muur verandert door de dag heen van
zachtgrijs naar stralend wit naar botergeel, al naar
gelang het tijdstip van de dag en het weertype.
Woestijnkleuren zijn warm, zelfs op de koudste
momenten van de dag. Om erachter te komen wat
een woestijnkleur op jouw muur doet: hang een
A4 geschilderd in de gewenste kleur op en kijk
door de dag heen hoe het eruit ziet.
• De manier waarop je de verf aanbrengt (met
een (blok)kwast, roller of spons), het soort verf
(mat, ultramat of licht glanzend) en de ondergrond
(strak stucwerk, leem, tadelakt, beton ciré)
beïnvloeden de look & feel van een kleur.
• Materialen die perfect aansluiten bij het
Marokkaanse gevoel zijn riet, rotan en licht
onbehandeld hout. Stoffen die mooi combineren:
linnen, vlas, grof katoen en zeegras, maar ook
een zachtglanzende stof zoals velours past goed
bij dit vergrijsde palet.
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CONTRASTRIJK
Is dat nu wel mooi om in
één ruimte twee kleuren te
gebruiken? Hier zie je het
antwoord: ja, dat kan goed! Het
contrast tussen dag en nacht, in
de vorm van het lichte oker op
het ene en het nachtblauw op
het andere deel van dezelfde
muur, deelt de slaapkamer op
natuurlijke wijze in twee delen,
in waar we slapen en waar we
de dag beginnen.
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DE AARDE GEEFT
ONS KLEI,
KLEI GEEFT ONS
AARDEWERK,
AARDEWERK GEEFT
ONS WARMTE

Tafeltje l’Objet € 905,- (edha-interieur.nl). Geel kommetje rechts € 4,-, theepot € 54,50, lichtroze vaas met bolling € 34,- (loods5.nl).
Wasbord € 29,95 (thingsilikethingsilove.com). Gedroogde bloemen prijs op aanvraag (tuinvanjudith.wordpress.com).
Vaas met kleine rondjes erop € 45,99, kleine ovale blauwe kom uit een set met 2 kopjes en langwerpige schaal € 22,99 (zarahome.com).
Terrakleurige pot met deksel € 17,95 (maisonnl.com).
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Verfkleur roze Bracken per liter € 35,- verfkleur beige Drift per liter € 35,(bauwerk.com.au). Kunstwerk in diverse kleuren aan de wand, print limited edition
vanaf € 50,- en origineel € 75,- (nicolewegman.nl). Vloerkleed € 590,- (rozenkelim.nl).
Linnen bank 220x90x77 cm (lxdxh) € 3990,- (dezinkenviool.nl). Stoel links voor € 695,-,
geel kussen € 235,-, roze kussen € 49,-, geel kussen rechts € 215,- (couleurlocale.eu).
Ketting aan ladder € 24,95, hoge bijzettafel prijs op aanvraag, lage bijzettafel prijs op
aanvraag, rode lampenvoet € 124,50 (loods5.nl). Stoel van gevlochten hout € 350,(archive-store.nl). Plaid bruin € 39,99 (hm.com). Blauwe vaas op tafel € 143,(covanderhorst.nl). Lampenkap € 175,- (maisonnl.com). Blauwe hoge vaas € 61,75
(serax.com). Wit vaasje op tafel 29,-, witte kan € 65,-, bruine mok € 26,- (annemiekebootsceramics.nl). Gedroogde bloemen prijs op aanvraag (tuinvanjudith.wordpress.com).
Theepot donkerpaars € 37,95, langwerpige vaas op lage tafel € 49,95, grote blauwe
schaal € 57,- (thingsilikethingsilove.com). Blauwe sloffen € 9,95 (householdhardware.nl). Kussen blauw leer € 550,- (edha-interieur.nl). Notitieboeken van About Blanks
€ 22,50 (maisonnl.com). Houten tafel € 295,- (vandijkenko.nl). Beige schaal op tafel
€ 35,99 (zarahome.com). Ladder en houten blokken privébezit.

Blauw vloerkleed Turkse kelim, 303x211 cm € 1295,(couleurlocale.eu). Blauwe placemat € 7,99, blauw
langwerpig bord met 3 bijbehorende kopjes € 22,99,
ovale kleine blauwe kom inclusief 2 kopjes en
langwerpige schaal € 22,99 (zarahome.com). Bamboe
kommetje € 8,95, houten bordje € 8,95, oranje bord
€ 19,95, geel kommetje rechts € 4,- (loods5.nl). Bruin
bord € 27,10 (serax.com). Blauw bord met witte rand
€ 47,75, grotere maat € 59,85, roze bord € 47,75, klein
roze bord € 27,50 (glazuur.com). Houten lepel uit set
van 5 lepels en 1 vork € 15,50, donkerbruine kom
midden onder € 7,75 (householdhardware.nl). Paarse
servet Gracie van Broste Copenhagen, 45x45 cm € 8,99
(vtwonen.nl). Gedroogde bloemen prijs op aanvraag
(tuinvanjudith.wordpress.com). Bordje blauw rechts
boven € 8,95 (thingsilikethingsilove.com). Klein wit
kommetje op blauw bord € 21,-, bruine kom Walnut
€ 26,- (annemiekebootsceramics.nl). Bruin bord met
veeg € 25,- (nordicnest.nl). Oranje bord van HK Living
rechts boven € 26,95 (livingandcompany.com).
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Verfkleur roze Bracken per liter € 35,verfkleur beige Drift per liter € 35,(bauwerk.com.au). Daybed € 3785,(covanderhorst.nl). Hanglamp vanaf
€ 399,-, roze vloerkleed, 250x175 cm
€ 1195,-, kussen blauw met streep hoort
bij een stoel € 650,- (couleurlocale.eu).
Kruk Model C van Charles en Ray Eames
voor Vitra, massief notenhout € 1310,(mobilia.nl). Plaid geel 148,-, kussenhoes
geel, 60x60 cm € 60,- (tinekhome.com).
Notitieboeken van About Blanks € 22,50
(maisonnl.com). Sloffen prijs op aanvraag
(householdhardware.nl). Houten lepel
€ 7,99 (hm.com). Theepot blauw € 54,50
(loods5.nl). Kop bruin met beige € 27,(annemiekebootsceramics.nl). Blauw
kussen € 39,- (fonq.nl). Oranje bord
van HK Living € 26,95 (livingand
company.com).

Verfkleur blauw Squid Ink € 35,-, verfkleur blauw Nest € 35,- (bauwerk.com.au). Roze
opklapkast prijs op aanvraag, blauw bed prijs op aanvraag (com-anders.nl). Stoel
blauw € 1078,-, kussen blauw leer € 550,- (edha-interieur.nl). Donkerblauwe poef
€ 900,- (covanderhorst.nl). Linnen doek Valloire Quartz over bed, kamerhoog per meter
€ 82,-, linnen kussen Brera Lino Straw geel met wit € 75,- (wva.nl). Kunstwerk aan de
blauwe wand print limited edition vanaf € 50,- en origineel € 75,- (nicolewegman.nl).
Grote rieten mand op poef € 59,90, bamboe kledinghanger € 8,99, ketting met houten
kralen bij badpak € 24,95, gele vaas met oren 29,95, beige bloempot in kast prijs op
aanvraag (loods5.nl). Houten bankje van Mica € 78,- (vtwonen.nl). Witte kan op tafeltje
€ 65,- (annemiekebootsceramics.nl). Vloerkleed € 490,- (rozenkelim.nl). Wit badpak
prijs op aanvraag, handcrème € 6,99, geel etui € 6,99, rok over stoel € 49,99, roze
dekbedovertrek van gewassen linnen € 99,-, beige dekbedovertrek van gewassen
linnen € 99,-, houten bakje in kast met deksel prijs op aanvraag, geurtje blauw € 14,99
(hm.com). Hanglampje € 37,50, snoer € 24,95, rood bakje op houten bankje € 17,95
(maisonnl.com). Mand met oranje band € 49,- (couleurlocale.eu). Koffer op kast
€ 55,- (archive-store.nl). Koperen lamp € 69,95, blauw doosje € 34,95 (thingsilikethingsilove.com). Witte vaas in kast € 44,10, hoge witte vaas € 49,15, blauwe vaas
smal en hoog in kast € 61,75 (serax.com). Geel dekbedovertrek € 99,99, houten bruine
mand in kast € 29,99 (zarahome.com). Houten vaas met handvat € 36,-, gele slippers
€ 9,95 (householdhardware.nl). Plaid geel/beige, 260x260 cm € 259,- (tinekhome.com).

assistentie MARTINE AMAMA, ELLE VAN DER GEEST, CARLIJN ISSENDONCK

Ronde tafel met blauwe poot prijs op
aanvraag, roze kast prijs op aanvraag
(com-anders.nl). Hanglamp € 149,-, gele
vaas met oren € 29,95, rond vloerkleed
maat L € 99,-, zwart dienblad € 169,-,
roze doos in kast prijs op aanvraag,
houten bord in kast € 8,95, oranje bord
in kast € 19,95, bruin bord in kast € 25,-,
geel schaaltje € 4,-, blauwe vaas
linksboven in kast € 32,- (loods5.nl). Bruin
tafelkleed € 39,99, snijplank € 14,99,
paarse kan € 19,99, slabestek € 12,99,
bruin potje met deksel in kast prijs op
aanvraag, roze mok in kast prijs op
aanvraag (hm.com). Blauwe mok € 6,95,
blauwe vaas op tafel € 49,95 (thingsilikethingsilove.com). Roze schaal op poot
van HK Living € 29,95 (wonenmetlef.nl).
Houten vaas in kast € 36,-, paars
schaaltje in kast links onder € 18,-,
lila schaaltje onder in kast € 18,(householdhardware.nl). Pot buiten
€ 214,80, rode vaas in kast € 42,65, beige
vaas in kast middelste plank rechts
€ 25,55 (serax.com). Witte kan op tafel
€ 65,- (annemiekebootsceramics.nl).
Houten bankje van Mica links € 78,(vtwonen.nl). Roze stoel van stof € 1078,(edha-interieur.nl). Stoel gevlochten
hout € 350,- (archive-store.nl).

