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Sfeervol met 
klassiekers

Verschillende interieurobjecten die al in ons eerste nummer pronkten, doen het 
nu nog altijd goed in een landelijk interieur. Styliste Angelina ging aan de slag 

met deze klassiekers. Het resultaat is een tijdloos, sfeervol herfstpalet.
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.. styling ..



Met bloemen breng je gemakkelijk kleur in huis. Rozenbotteltakken 
zijn een herfstproduct en kunnen prima verwerkt worden in een 
boeket. Mooi in combinatie met donkere, rode bladeren en andere 
bessoorten. Een beetje wit zorgt voor een frisse noot. Het warme 
oranje van de rozenbottels matcht bovendien mooi met het oranje 
van de stoeltjes. 

KLEURRIJKE BLOEMEN

“Leuk een leeg hoek je 
op met koffers en 
laat er een open staan 
voor je mooiste boeken”
ANGELINA VAN OORT, STYLISTE
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STYLISTE

ANGELINA VAN OORT

“Oud en nieuw kunnen perfect 
samen. In deze stylingpro-
ductie wordt dat eens te meer 
duidelijk. In de tuinkamer 
bijvoorbeeld staan een 
handgemaakte buisvaas en 
oude vogelkooitjes broederlijk 
naast elkaar. Ook in de andere 
ruimtes zie je mooie voorbeel-
den van hoe oud en nieuw met 
elkaar verenigd worden.”
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RUSTIG BLAUW
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“Een waterdichte 
grespot kun je 
perfect als vaas 
of bloempot 
gebruiken”
ANGELINA VAN OORT, STYLISTE

Grespotten, Keulse potten en mosterdpotten zijn populair 
als decoratie. Oorspronkelijk waren ze echter bedoeld als 
inmaakpotten. Ze zijn dus superhandig om te gebruiken 
voor opslag van uien, aardappelen, suiker en boter. 

DECORATIEF EN FUNCTIONEEL

TIP!
In een grote grespot komt Myrtus 
communis (myrte) goed tot zijn recht.
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Linnen keukendoeken zijn prachtig om 
te zien. Gebruik ze gerust om wat extra’s 
aan je tafel te geven, bijvoorbeeld als plaid 
voor je ovenschaal. Combineer dit met 
handgemaakt servies. De verschillen in vorm 
en kleur zorgen voor een unieke uitstraling.

LINNEN KEUKENDOEK
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“Haal in de herfst je 
vijgenboompje in huis 

voor een natuurlijke sfeer”
ANGELINA VAN OORT, STYLISTE



.. productinformatie ..

Vogelkooi (klein vanaf 25 euro, groot 
vanaf 115 euro), grespotten (vanaf 
30 euro), oude Franse beslagkom 
(prijs op aanvraag), blauw Keuls potje 
(prijs op aanvraag, alles achterhuis.nl), 
handgemaakte buisvaas van Atelier 
Natural Art (29,95 euro, soul-store.nl), 
planten (prijs op aanvraag, 
style-rustique.nl)

Plaid (79,95 euro), antiek bidkleed (249 
euro), handgemaakt servieskommetje 
en bordje Bronzzz van Atelier 
Natural Art (vanaf 8,50 euro, alles 
soul-store.nl), Keulse kan (prijs op 
aanvraag), oude vijzel (prijs op 
aanvraag, beide achterhuis.nl)

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

Grote koffer (privébezit bewoonster), 
bruin koffertje (privébezit styliste), 
kookboek Aan Tafel met Floorabella 
(25 euro, floorabella.com)

Vintage broodplank (125 euro, 
floorabella.com), witte grespotten 
(privébezit fotografe), handgemaakt 
bordje en mok Bronzzz van Atelier 
Natural Art (vanaf 15,50 euro, 
soul-store.nl) 

Oude Franse beslagkom (prijs op 
aanvraag), eiermandje (vanaf 35 euro, 
beide achterhuis.nl), handgemaakte 
picknickmand (45 euro, floorabella.com) 

Koffiepercolator Lady Anne (59 euro, 
bymolle.com), linnen keukendoek 
Antibes (10,95 euro, 
stoerlinnen.nl), handgemaakt 
servies Bronzzz van Atelier Natural 
Art (vanaf 8,50 euro, soul-store.nl), 
planten (prijs op aanvraag, 
style-rustique.nl)

wls - 132


