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ERNIE ENKELAAR

C’EST LE TON
QUI FAIT

laantique

rom

Vergeet bloemen, krullen en zoete kleuren. Romantiek
anno 2020 is botanische prints, zachte bruintinten en
natuurlijke materialen. En vooruit: een toefje roze.
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Natuur op de muur
Hier is een retro dressoir en
servies met vintage bloemenprint
gecombineerd met opvallend
botanisch behang voor een

pennenbakje € 14,40 (sukha.nl), notitieboek € 9,50
(likestationary.com), lampenkapje bekleed met vispluis
€ 35,- (anders-nog-iets.nl), zeegras mand € 25,-, kaars
in witte keramieken pot € 7,50, glazen vaas € 24,50,
draadstalen papiermand € 39,95 (loods5.nl)

moderne twist. Behang Roseus

Romantisch van nu

€ 45,- per m² (Coordonné via

In combinatie met natuurlijke

demooistemuren.nl), servies met donkere bloemenprint

materialen zijn de bloemen toch

v.a. € 5,99 p.st. (zarahome.com), karamel vaas € 60,25

helemaal van nu. Bedsprei € 60,-,

(klevering.nl), theepot € 49,- (sukha.nl), matte bruine vaas

dekbedovertrek van biologisch Perkal

€ 27,50, groene pot met deksel € 9,95, ovenschaal v.a.

katoen 240x220 cm € 240,-,

€ 2,95 (loods5.nl), vintage dressoir € 995,- (vanons.eu)

Groots effect
Bloemetjesbehang tuttig? Niet als
je voor groots en opvallend gaat.
Behang Nara € 45,- per m²
(Coordonné via demooistemuren.nl),
vintage ladekastje € 495,- (vanons.eu),
lampenkap bekleed met vispluis
€ 35,- (anders-nog-iets.nl), droogbloemen (dille-kamille.nl),
grote schaal € 119,-, witte kandelaar € 14,50 (sukha.nl)
rotan mandje € 7,50, kleine roze vaas € 45,-, grote vaas
€ 40,25, eetkamerstoel Cuyp € 125,- (loods5.nl), vintage
vloerkleed 308x204 cm € 690,- (rozenkelim.nl)

Ruisend bamboe
Opvallend en rustgevend tegelijk
is dit prachtige behang met
Japanse botanische print. Behang
Roseus € 45,- per m² (Coordonné
via demooistemuren.nl), driezitsbank
€ 999,- (made.com), lichtgrijze plaid
€ 30,-, grijs fluwelen kussen € 89,-, kandelaar € 7,50,
bijzettafeltje € 161,-, beige ribstof kussen € 59,(loods5.nl), roze stoel € 475,- (demachinekamer.nl,
roze vaas Bubble blush € 24,95 (klevering.nl),
hanglamp € 99,95 (sukha.nl)), vloerkleed 302x189 cm
€ 590,- (rozenkelim.nl)

Nine to f ive
Een prettige thuiswerkplek is
gezellig, knus en sfeervol. Grijs
bureau Rikke met houten poten
120x65 cm € 649,-, grijze designstoel
€ 305,- (demachinekamer.nl),
gele gieter € 32,50, mok als
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kussensloop met bloemetjesprint
€ 25,-, grijze kussensloop € 35,-, geel kussen van vintage
stof € 97,50 (archivestore.nl), kunstwerk van biologisch
linnen met houten lijst € 299,- (sukha.nl), vintage
nachtkastje p.o.a. (vanons.eu), vaasje op het nachtkasje
€ 9,95 (loods5.nl)

Warm welkom
Laat natuurlijke materialen
als hout en rotan in diverse
accessoires terugkomen,
dan wordt het een geheel.
Rotan hanglamp € 125,-, vaas € 79,(loods5.nl), muurkleed van biologisch
linnen en katoen € 499,-, bakjes op het kastje v.a. € 8,(sukha.nl), vintage kastje € 350,- (vanons.eu), roze
katoenen tas € 95,- (archivestore.nl)

Rustgevend palet
In de eethoek zijn bruin- en
rozetinten consequent toegepast
voor een rustgevend palet.
Behang Roseus € 45,- per m²
(Coordonné via demooistemuren.
nl), tafel met wit tafelblad en
berkenhouten poten Tomrer 180x90 cm € 625,(demachinekamer.nl), kunstwerk van biologisch linnen
€ 299,-, grijs servies van klei v.a. € 8,- p.st., theepot
€ 49,- (sukha.nl), houten kandelaar € 25,95 (loods5.nl),
vintage kast € 995,- (vanons.eu), servies met donkere
bloemenprint v.a. € 5,99 p.st. (zarahome.com), op de
kast: karamel vaas € 60,25 (klevering.nl), bruine vaas
€ 27,50, groene pot met deksel € 9,95, ovenschaal
v.a. € 2,95 (loods5.nl)
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