
1. Tak van kunstgroen (prijs op aanvraag, lenebjerre.com) | 2. Roze potje (prijs op aanvraag, lenebjerre.com) | 3. Tafeldecoratie (prijzen op aanvraag,  
scapaworld.com) | 4. Groen katoenen kussen 45x45 cm (45 euro, bloomingville.com) | 5. Decoratieve schalen Dusty Rose/Decal Lily (prijs op aanvraag,  
aumaison.dk) | 6. Linnen kussensloop kleur agave 50x75 cm (79 euro, tinekhome.com) | 7. Roze katoenen deken 100x80 cm (10,50 euro,  
bloomingville.com)

“Mijn favoriete voorjaarskleuren?
Groen en zachtroze!

Deze kleuraccenten maken
mij meteen blij.” 

Tinneke Vos, hoofdredacteur

.. sfeer ..
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Lieve kleuren
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.. trend ..

de kracht van de lijn
Streepjes zijn nooit echt weggeweest, maar komende zomer zijn ze 

extra aanwezig. Het lijnmotief is een tijdloze klassieker die je heel 

mooi kan combineren. Het lijnenspel geeft een landelijk interieur een 

puur en fris accent. Laat de kleuren terugkomen in andere stoffen, 

want dat zorgt ervoor dat de print mooi blendt en rust geeft. 

Voor Sarah Van Hove, onze visuele coördinator  
fotografie & styling, kent de landelijke stijl geen  
geheimen. Ze volgt alles op de voet en weet precies wat 
er speelt in het landelijke wereldje.

1

1. Dit handgemaakte, witte vloerkleed met sobere indigo lijn is 
geweven van schapenwol uit Guatemala. Maat S (250 euro, 
queondavos.eu)

2. Delicaat geweven linnen met subtiele lijnen creëert een speelse 
luchtigheid. Het linnen komt uit de Shibu-collectie (prijzen op 
aanvraag, markalexander.com)

3. Subtiele ruitjeshanddoeken die je laten baden in luxe. De kleuren 
zijn grey, Ivory Brown en Beige Navy uit de Graph-collectie (prijzen 
op aanvraag, kenkawai-distribution.com)

4. Een mooie illustratie geeft je interieur karakter (prijzen op 
aanvraag, housedoctor.com)

5. Dit zachte deken is met merino-wol geweven door traditionele 
wevers in Zuid-Frankrijk. 260x240 cm uit de collectie Nova  
(480 euro, thealfredcollection.com)

6. Dit linnen servet met kleurnuances komt uit de collectie Parklaan. 
100% linnen, washed finish (17,50 euro, libecohomestores.eu)

7. De fijne, onregelmatige lijntjes combineren prachtig met het 
zuidelijke roestrood op de wanden. De kussens komen uit de Slow 
Collection (45 euro per kussen, tinekhome.com) 

8. Een stijlvolle chaise longue Norman. 117 cm breed, 205 cm diep en 
75/60 cm hoog (vanaf 3.849 euro, scapaworld.com)
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Verschillende stoffen in roze en beige tinten 
prijzen op aanvraag, delecuona.com)

1. Poederroze koffiemok, collectie Teema (15,50 euro, iittala.com) | 2. Collectie Teema in poedertinten (plat bord 17 cm: 14,50 euro, diep bord 21 cm: 
19,50 euro, iittala.com) | 3. Schaal (12,90 euro housedoctor.com) | 4. Handgemaakt bord, linnen en houten lepels (prijzen op aanvraag, hkliving.nl) |  
5. Lichte, geweven stof uit de collectie Romney (prijzen op aanvraag, villanova.co.uk) | 6. De kleur op de kastdeurtjes is gemengd in Aubusson Blauw met de 
Emperors Silk krijtverf. De muur is geverfd met Antoinette muurverf (prijzen op aanvraag, annie-sloan.nl) | 7. Vaasjes (14,95 euro, brostecopenhagen.com) |  
8. Servet met bloemenprint, monstrera/Rododendron 33 x 33 cm (5 euro, brostecopenhagen.com) | 9. Pot en deksel van papier-maché uit de Earth-col-
lectie van Marie Michielssen (179 euro, serax.com) | 10. Combinatie van prints en kussens (prijzen op aanvraag, hkliving.nl) | 11. Bord met zuidelijk motief, 
Aztec beige, 20 cm (14,95 euro, riverdalenl.com) | 12. Linnen in mauve tinten (prijzen op aanvraag, societylimonta.com) | 13. Plaid in de kleur plume (54,40 
euro, housedoctor.com) | 14. Opbergpotjes in betongrijs en bruin (70 euro, hubsch-interior.com)

Natuurtinten zitten in de lift. Kleuren zoals 
leem, vlas en koren spreken tot de verbeelding 
en geven een heerlijk gevoel van rust. Ze zijn 
extra mooi met poederroze en mauve kleuren.

TEKST & SAMENSTELLING SARAH VAN HOVE

Pure rust

.. 3x kleurenpaletten ..

Trends 2019
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Rieten hoed Diva uit de Slow Collection
(55 euro, tinekhome.com)

1. Deken in terrakleur, Vice Versa, Canvas Formentera argile 135 x 200 cm (385 euro, maisondevacances.com) | 2. Dekens en plaids in bruine en grijze tin-
ten (prijzen op aanvraag, tinekhome.com) | 3. De kleur op de muur is Wet Sand (prijzen op aanvraag, pure-original.nl) | 4. Sfeerlicht Alicante bruin 11 cm 
(4,95 euro, riverdalenl.com) | 5. Dip bowl in mosterdkleur, Ceto 5 cm hoog (13,32 euro, muubs.com) | 6. Linnen uit de Oxide-collectie (prijzen op aanvraag,  
designsofthetime.be) | 7. Set van 2 rotan opbergmanden (98 euro), vloerkleden in verschillende maten en kleuren (van 67 euro tot 133 euro, alles bungalow.dk) |  
8. Keukenhanddoek in honingkleur, 60 x 80 cm (14 euro per stuk, tinekhome.com) | 9. Dinerkaarsen van bijenwas, 25 cm (6,75 euro, bymolle.com) | 10. Stof-
fen in roestbruine kleuren uit de Moderna-collectie (prijzen op aanvraag, markalexander.com) | 11. Bruine pannenlappen, set van 2, 21 x 18 cm van Nicolas 
Vahé (20,25 euro, housedoctor.com) | 12. Bean Bag van leder in cognackleur. Interior Design by Bea Mombaers (1.669,50 euro, serax.com)

© Muk Van Lil

Bruin, terra en roestkleuren voelen extra warm 
aan. Denk hierbij ook aan geoxideerd koper, 
eroderende metalen en verbleekte patina’s 
uit Zuid-Amerika. De diepe, warme kleuren 
combineren mooi met koelere, grijze tinten. 

Met deze kleuren is de zomer nabij!

         IS HET ÉCHTE
NIEUWE ZWART

Bruin
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Deze kleuren zorgen voor een heerlijk frisse wind 
in je interieur. Het geel mag komende zomer 
iets valer zijn en is heel mooi met vergrijsde 

groentinten. Eucalyptus en munt geven net dat 
aanvullende, pittige accent.

De kleur op de wand is een ombre van Aubusson Blue en Provence-muurverf
(prijzen op aanvraag, annie-sloan.nl)

1. Melkkan, Jazzy Moss (48 euro, bungalow.dk) | 2. Behangpapier met structuur uit de Naples-collectie (prijzen op aanvraag, villanova.co.uk) | 3. Mosgroen 
linnen donsovertrek, kids 100 x 140 cm (89 euro, bymolle.com) | 4. Linnen uit de Istra-collectie, kleur straw (prijzen op aanvraag, romo.com) | 5. Geurkaars Sea 
green, elderflower honing/vanille, 8,3 cm hoog (31,20 euro, brostecopenhagen.com) | 6. Gele kaarsenhouder van keramiek, 18 cm (14,95 euro, urbannature-
culture.com) | 7. Stoffen uit de collectie Rare Alchemy (prijzen op aanvraag, delecuona.com) | 8. Verf op de muur: Aquamarine nr. 138, Ambleside nr. 304 en  
Aquamarine pale nr. 282 (prijzen op aanvraag, littlegreene.eu) | 9. Kaars Phoebe groen, 20 cm (14,95 euro, riverdalenl.com) | 10. Bloempot Atlan in aardewerk  
met gedrupte ombre in 3 kleuren, 18x15 cm (17,50 euro, pomax.com) | 11. Verf op de muur: Moonstone Licetto, locatie project: De Potstal (prijzen op  
aanvraag, pure-original.nl) | 12. Handdoek Laurey in grey mist, 140x70 cm (43,75 euro, lenebjerre.com) | 13. Ovenschalen, Jazzy Lagoon, set van 2 stuks  
(89 euro, bungalow.dk)

EN EEN STREEPJE EUCALYPTUS

Olijfgroen,
strogeel

.. 3x kleurenpaletten ..
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