
Meer rust, in ons hoofd en in 
huis, en nóg meer genieten; dat 
is wat we op de redactie allemaal 
willen dit jaar. Dat komt goed 
uit, want dé trend voor 2018 is 
Wabi Sabi. Deze oude Japanse 
levensfilosofie staat voor  
eenvoud, de schoonheid van  
de natuur en het omarmen  
van imperfectie. En is ook prima 
toe te passen in je interieur.  
Met ingetogen, aardse kleuren, 
zacht linnen en – ook weleens  
fijn! – combinaties en accessoires 
die niet volmaakt hoeven te zijn.

Rust in huis 
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Een feestelijke slinger, 
geurend zeepblok en een 
verweerd spiegeltje 
passen helemaal in de 
Wabi Sabi-trend; 
imperfect, maar juist 
daardoor zo mooi!

Vul een 4-luik kadertje met een droogbloem of een stukje van je lievelingsstof. Zo’n lief lijstje past goed bij de serene sfeer. 

Schatkast
Je linnengoed stylen zonde van je tijd? 

Integendeel: het maken van stapeltjes zorgt 
voor een zekere ontspanning én voor een 
prachtig plaatje. Maak op elke plank een 
compostie waarbij je van alles met elkaar 
mixt. Winterwarme stoffen met zomerse 

lakens, bloemdessins met ruitjes, naturel met 
donkerblauw... Zo kun je de deuren van de 
kast met een gerust hart open laten staan.
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Relax-plek
Eenvoud zorgt voor kalmte, 

dat is in deze woonkamer goed 
te zien. Zelfs de rij linnen 

kussens, zij aan zij op de bank, 
oogt rustig. De verschillende 

motieven gaan uitstekend 
samen, omdat het veelal zachte, 

op de natuur geïnspireerde 
kleuren zijn. Goed om te weten: 
linnen licht je interieur wat op.  

Doen dus in de winter!

Mix en match verschillende vloerkleden met elkaar.
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Lekker languit
Maak het gezellig op de vloer met zachte kleden 
en kussens. Lekker om languit op te liggen voor  

de open haard of (hout)kachel. Geen tafeltje binnen 
handbereik? Een houten dienblad of snijplank is  

ook prima om een kop thee op te zetten.
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Handig: dit tafellaken  
heeft een licht kreukeffect 
en laat nou net dat hét 
toonbeeld van perfecte 
imperfectie zijn. Strijken  
is dus niet nodig!

Stoffen om van te houden
Mix textiel met verschillende 

structuren voor een spannend 
geheel. Een licht gekreukt 

tafelkleed met een subtiel streepje, 
een handgemaakte, katoenen 

pannenlap en een linnen theedoek 
met een wafelpatroon. Zo krijgt  
je tafel een rustieke uitstraling.  

Een heerlijke plek om te genieten 
van zo’n stuk peperkoek,  

die natuurlijk het allerlekkerst 
smaakt als je ‘m zelf maakt. 
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Nordic kitchen
Koken, eten, bijkletsen;  

de keuken is vaak een plek waar 
van alles gebeurt. Voor een 
rustige look and feel richt je 

deze hotspot in huis op  
z’n Scandinavisch in. Met veel wit, 

blond hout en linnen. Een juten 
tapijt op de tegelvloer zorgt voor 
wat meer warmte. En natuurlijk 

gaan de kaarsjes aan!

Een vloer van keien heeft van zichzelf meestal kleine ongelijkheden. Deze oneffenheden maken de vloer extra mooi.  
Met een juten kleed erop voel je de natuur onder je voeten.
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Servies in de etalage
Mooi servies, daar worden wij zo blij van. En het leuke is: in zo’n open kast kan er altijd  

wel iets bij. Wissel verzamelstukken af met home essentials, oftewel servies dat je  
dagelijks gebruikt. Het hout vormt een fijn basic decor, waardoor alle pronkstukken  

rustig kunnen worden aangevuld met andere keukenbenodigdheden . 

De borden en mokken van Dassie Artisan (dassieartisan.com) zijn bijzonder fraai.  
Met de hand gemaakt en daardoor allemaal anders. Helemaal Wabi Sabi dus!
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Je kunt ook kant-en-klare 
droogbloemen van 
Dille & Kamille gebruiken.

Het zijn de kleine dingen...
Zoek tijdens een winterwandeling 
door het bos naar takjes, bloemen  
(om te drogen) en mooie bladeren. 

Van dun ijzerdraad maak je een ronde 
of ovale vorm, die als basis dient  

voor de winterkrans. Begin met het 
vastmaken van de takken aan de 

onderkant en werk dan naar boven 
toe. Happy winter days!
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Lazy morning
Kaarsje, krantje, koekje… Het 

weekend is voor luie ochtenden  
in bed. Als je onder linnen slaapt,  

zit het met je nachtrust sowieso wel 
goed. Het materiaal is warm in de 

winter en heerlijk koel in de zomer. 
Hoe vaker je linnen wast, hoe 

mooier en zachter de stof wordt. 
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Hemels oplaadpunt
Hier is linnen gecombineerd  

met een kussen van lamsvacht,  
een wollen plaid en een kussen  
met Liberty-bloemetjes. Door  
de natuurlijke materialen en  

bruintinten straalt de slaapkamer 
een en al rust uit. Leuk: de plaid  

in kobaltblauw, een kleur die we dit 
jaar veel als accentkleur zullen zien. 
En het geel laat je alvast een beetje 

naar het voorjaar verlangen...  
Een droomplek dus om je batterij 

weer op te laden!

Met een magnetisch fotoframe kun je posters makkelijk wisselen. Voor dit minimalistische selfmade kunstwerk is een stuk 
ongewassen katoen gebruikt, waarop met zwarte stift strepen zijn getekend. Zonder liniaal, want hé, het hoeft niet netjes. 
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Schatkast
Plaid katoen/wol grijs 
€ 188,-, kussenhoes curry  
€ 37,50, keukendoekjes  
€ 14,40, make-uptasje 
Liberty € 32,-, blauwe 
kussenhoes € 37,50, kussen 
geel met bloemdessin € 44,-, 
spiegeltje € 5,25 (Tine K 
Home) • theedoek vanaf  
€ 2,95, massagekaars  
€ 11,95, blok Marseille-zeep 
€ 7,95, geruite theedoek  
€ 2,95, bolletjesslinger  
€ 4,95, natuurspons € 7,95 
(Dille & Kamille) • blauwe 
theedoek per set van 2  
€ 17,- (Edblad) • metalen 
mandje van Madam Stoltz 
€ 31,- per 2 stuks, fotolijst 
4-luik € 17,-, zinken letter A 
van Madam Stoltz (deens.nl)  
• linnen tafelkleed streep 
170x170 cm € 118,-, linnen 
theedoek kleur curry € 19,-, 
linnen kussenhoes ruit XL  
€ 45,-, beige kussenhoes  
uit de Heavy Collection  
€ 65,-, theedoek zandkleurig 
€ 19,- (Linge Particulier) • 
linnen servet donkerblauw  
€ 11,50, linnen servet € 11,50 
(By Mölle) • mandje 
(privébezit).

Nordic kitchen
Vaas met pluim € 8,95, 
schaaltje indigo met 
streepje groot € 6,95  
en klein € 5,95, kaars € 0,85, 
lemon curd € 4,95 (Dille & 
Kamille) • voorraadpot 
Korken € 1,50 (Ikea) • linnen 
tafelkleed streep 170x170  
cm € 118,-, linnen tas geruit 
roze € 50,- (Linge Particulier) 
• schaal € 30,97, bord  
€ 22,28 beide Riviera Artisan 
in de kleur sand dune,  
kopje roze € 47,10 per 
6 stuks (Dassie Artisan) • 
melkkannetje € 19,27, 
mangohouten snijplank 
€ 44,- (Edblad) • theedoek 
lichtblauw streep € 19,- per 
2 stuks (Yuyu Amsterdam)  
• koffielepel van Surface  
€ 7,15 (Serax) • kaarsen-
houders set van 2 € 19,90 
(By Mölle) • vloerkleed  
rond 120 cm (ø) € 108,- 
(Tine K Home) • netzakje  
€ 12,-, houten snijplank  
van Hampson Woods € 60,- 
(The Fine Store) • metalen 
basket van Rice € 19,90 
(vtwonen.nl) • stoelen 
(privébezit).

Relax-plek
Mand € 74,- (Yuyu 
Amsterdam) • plaid 
donkergrijs € 119,-, houten 
lijst van Moebe € 40,-,  
art print met appel van 
Monika Petersen € 8,-  
(By Mölle) • lamp van  
HK Living € 119,95, 
vloerkleed met strepen  
van Ib Laursen 220x110 cm 
€ 145,- (vtwonen.nl) • 
vloerkleed Lohals 200x
300 cm € 99,90, witte  
linnen gordijnen Lejongap  
€ 39,99 (Ikea) • kandelaar  
€ 12,95 (Loods 5) • beige 
linnen kussenhoes uit  
de Heavy Collection € 65,-, 
linnen kussenhoes Beach 
Stripe uit de Ephemeral 
Collection € 38,-, linnen 
kussenhoes ruit XL € 45,- 
(Linge Particulier) • kussen 
geel met bloemdessin € 44,- 
(Tine K Home) • schapen-
vacht van Woood € 47,95 
(bol.com) • bank, olielampje, 
kruk, kussen met strepen 
donkerblauw (privébezit).

Lekker languit
Vloerkleed van 
Bloomingville kleur earth 
brown/stone wol 70x200 cm 
€ 259,-, wit tapijt met streep 
van Bloomingville € 129,-, 
houten dienblad van HK 
Living € 34,95 (vtwonen.nl) 
• linnen kussen Hazel € 45,-  
(By Mölle) • roze servet 
€ 14,40 (Tine K Home) • wit 
schaaltje € 11,-, minischaaltje 
in de kleur curry € 6,42, 
halsketting € 60,- (Edblad)  
• kaneelstokjes € 2,25, 
schaaltje mat blauw € 7,95, 
lepeltje € 2,50 (Dille & 
Kamille) • kaart Home € 4,95 
(‘t Stad Leest).

Stoffen om van 
te houden
Witte schaal € 54,-, melk-
kannetje in de kleur Mustard 
€ 19,27, pannenlap wit € 18,- 
(Edblad) • linnen theedoek 
met wafelpatroon € 19,-, 
linnen tafelkleed streep 
170x170 cm € 118,- (Linge 
Particulier) • glas uit de Ikea 
365+ collectie € 2,99 per 
6 stuks (Ikea) • koffielepel  
van Surface € 7,15 (Serax) • 
bord grijs € 16,07, draadrekje  
€ 12,35 (Dassie Artisan).
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Shoppingadressen

Servies in de 
etalage
Houten kommetje van  
HK Living klein € 9,95 en 
groot € 14,95, bord en kom 
Sandrine van Bloomingville 
lichtgrijs € 17,- en € 15,96, 
goudkleurig vorkje van  
Rice € 3,50, zandloper van 
Madam Stoltz € 8,99 
(vtwonen.nl) • glazen fles 
uit de Ikea 365+ collectie  
€ 3,49, voorraadpot Korken 
hoog € 1,99 en laag € 1,50 
(Ikea) • kom met verfspatten  
€ 22,40, kom met streep 
€ 12,-, theedoek grote  
ruit € 10,40, roze lepeltjes  
€ 20,- (Tine K Home) • 
groentenborstel € 3,95, 
afwasborstel € 3,95, kleine 
voorraadpot met witte 
deksel € 1,75, lemon curd 
€ 4,95, keukenschort  
€ 12,95, plumeau € 12,95, 
bolletje keukentouw € 3,95, 
dinerbord met spikkels  
€ 12,95, schaaltje indigo 
met streep groot € 6,95 en 
klein € 5,95, ontbijtbowl 
met blauwe rand € 3,95, 
bord met blauwe rand  
€ 4,25, blauw bord € 12,95, 
beker indigo met streep  

Het zijn de kleine 
dingen...
Kaarsenhouder van  
House Doctor € 7,99 
(vtwonen.nl) • kaars € 0,85 
(Dille & Kamille) • linnen 
handdoek Vichy Copper 
€ 26,- (Linge Particulier) • 
linnen servet roze € 14,40 
(Tine K Home) • papier 
(privébezit).

Lazy morning
Linnen dekbedovertrek 
220x240 cm € 418,-  
(Linge Particulier) • vaas  
van Madam Stoltz € 11,99 
(vtwonen.nl) • bordje  
van Madam Stoltz € 11,- 
(deens.nl) • kaarsenhouder,  
dienblad (privébezit). 

Hemels 
oplaadpunt
Linnen dekbedovertrek  
220x240 cm € 418,-, plaid 
Midnight Blue € 168,-  
(Linge Particulier) • vaas  
van Madam Stoltz € 11,99, 
magnetisch fotoframe 
van Thabto € 19,95 
(vtwonen.nl) • kussen 
geel met bloemdessin € 44,- 
(Tine K Home) • linnen 
kussen Cinnamon € 59,-, 
linnen kussen Hazel € 59,-, 
linnen kussen Almond  
€ 59,- (By Mölle) • rond 
kussen van lamsvacht  
van Bloomingville € 119,- 
(vtwonen.nl) • stoeltje € 44,- 
(Edblad) • houten plateau 
(privébezit).

€ 4,95, beker met spikkels  
€ 7,95 (Dille & Kamille) • 
grote glazen voorraadpot 
van Madam Stoltz € 3,50 
(deens.nl) • Japans linnen 
keukenschort € 79,-  
(Linge Particulier) • bord 
Riviera Artisan in de kleur 
Sand Dune € 22,28, 
pastabord Earth naturel 
€ 17,31, mok lichtgrijs en 
donkergrijs € 13,59, kopje 
roze € 47,10 per 6 stuks,  
kom Sand Dune € 16,07 , 
hoge mok Hagan Ridged  
€ 13,59 (Dassie Artisan) • 
kom in de kleur mustard  
€ 11,-, melkkannetje  
€ 19,27 (Edblad) • koffielepel 
Surface € 7,15 (Serax).
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