STYLEN

TOT VER NA

zonsondergang

Toegegeven, je hebt er wel een elektriciteitspunt
voor nodig, maar dan kan het buitenfeest ook echt
beginnen. Maak in een handomdraai een eettafel van
een paar planken en schragen, plug de lichtslinger
in en je bent all set voor een al fresco diner tot in de
late uurtjes. Geen elektriciteit in de buurt? Dan is een
vuurkorf misschien nog wel romantischer…

ALL SET FOR

SuMmeR
Het kabbelende water, een zacht briesje en af en toe
een eend die kwaakt: van het leven aan de waterkant
worden we happy. Helemaal met deze buitenmeubels
en -accessoires in stoer zwart en wit. Het enige wat je
nog nodig hebt, is je zwemdiploma.
STYLING MARIANNE LUNING | FOTOGRAFIE ANNA DE LEEUW

Schragen voor de tafel per stuk € 4,99 (Ikea). Lichtslinger Light My
Table met stokklemmen € 395,- (www.studiomie.be). Tafelkleed van
stof Kivet per meter € 43,- (Marimekko). Zwarte stoel € 129,-, zwart-wit
gestreepte mokken € 9,75, schalen vanaf € 16,50 (Household
Hardware). Zwart-witte draadmand € 52,50 (Madam Stoltz). Kruk
van gevlochten touw € 57,95 (www.deens.nl). Vuurkorf privébezit.
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COOKING MADE

easy

STYLEN

Buiten koken we basic. Meer dan een werktafel
op wielen en een eenvoudig kooktoestel heb je
niet nodig – en ook over het eten doen we niet
moeilijk: een frisse salade en een worstje of visje
van de barbecue is genoeg.

INSTANT

chillen

Sla snel je zomerkamp op aan het water
met twee veldbedden, rotan krukjes als
bijzettafels en een trap in het water om
(elegant) in en uit het water te klauteren.
En laten we voorlopig even blijven…

Inklapbare canvas veldbedden, 70x200x53 cm
(bxlxh) per stuk € 975,- (Toposworkshop). Trap
€ 89,- (Household Hardware). Gebreide zwart-witte
plaid, 140x160 cm € 49,95 (HK Living). Zwart
velours kussen met wit patroon € 32,95, doek
op de grond € 27,75 (Madam Stoltz). Wit kussen
met geappliqueerd zwart dessin, 60x60 cm € 99,(Couleur Locale). Rotan kruk Mudda, set van 2
€ 79,90 (Zenza). Schoenen (Ruby Brown).

Tribal touch

Van de combi zwart en wit krijgen we nooit genoeg.
Zeker niet als dit ijzersterke duo is uitgevoerd in
krachtige, primitieve dessins. Houten accessoires in de
vorm van dieren – vissen was nog nooit zo makkelijk –
maken de tribal look helemaal af.
Stippenstof Fokus per meter € 43,- (Marimekko). Schalen Swazi Sisal
vanaf € 29,-, handgemaakte houten vis vanaf € 39,- (Couleur Locale).
Theepot van HK Living € 36,95 (www.vtwonen.nl). Geglazuurd bord
van Madam Stoltz, Ø 21 cm € 9,75 (www.deens.nl).
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Houten werktafel met lade en wielen € 475,-, kooktoestel € 50,- (Combitex).
Gietijzeren pan € 49,50 (www.urbansandindians.com). Handgemaakte houten
vissen uit Kenia vanaf € 39,- (Couleur Locale). Gevlochten zwart-wit dienblad
€ 52,50, rieten mand met franjes € 51,75, rieten mand met zwarte bovenkant
€ 28,75, ronde kruk van gevlochten touw van Madam Stoltz € 57,95
(www.deens.nl). Rieten hanglamp € 159,-, vierkante kruk met gevlochten leren
zitting € 59,95 (Household Hardware). Houten snijplank met zwart-wit motief
€ 29,95 (Madam Stoltz). Parasol met franjes € 119,- (Loft). Kookboek Koken con
amore van Sophia Loren € 19,99 (Uitgeverij Luitingh-Sijthoff). Vloermat privébezit.
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STYLEN

DE HELE ZOMER

buiten

Home sweet home? Buiten sweet
buiten! Maak van het terras een echte
buitenwoonkamer met een paar fijne
stoelen, een comfortabele bank en iets
moois aan de muur.

SAMEN IN

zee

Een zacht briesje, met de voeten overboord
en af en toe een plons: niets heerlijker op
een zomerse dag dan een beetje dobberen
op het water. Paar stoere kussens en een
goedgevulde picknickmand mee en het zalige
nietsdoen kan beginnen.

Houten bank met brede armleuningen vanaf € 375,- (Combitex). Zwarte
draadstoelen links € 165,- rechts € 299,- (Madam Stoltz). Rond vloerkleed
van HK Living, Ø 200 cm € 199,-, terrashaard van RedFire BonFeu € 89,(www.vtwonen.nl). Rotan kruk van Madam Stoltz, set van 2 € 107,(www.deens.nl). Outdoor matraskussens, vanaf 80x80x15 cm (bxlxh) € 169,-,
rubberen mand € 25,50, gestreepte mok € 9,75, glazen kan € 15,50 (Household
Hardware). Kussen met cirkels € 59,- (Sissy-Boy). Jersey kussen met strepen
€ 69,95 (www.10days.nl). Rechthoekig kussen € 120,- (Trendhopper). Sisal
borden vanaf € 29,- (Couleur Locale). Parasolstof met stippen Kivet per
meter € 43,- (Marimekko). Overig privébezit.
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Linnen stof voor de kussenhoezen:
zigzagdessin Desert CA1236 per meter
€ 99,90, bloemdessin Dream On CH2897
per meter € 119,90, palmbladdessin Jungle
Chic CH2810 per meter € 105,90
(Chivasso). Kussen The sun in your back
van HK Living € 19,95 (www.vtwonen.nl).
Parasolstof met XL stippen Kivet per
meter € 43,- (Marimekko).
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STYLEN

Dagdroombed

Hemelbed, 160x200 cm, incl. matras € 500,- (Combitex).
Sprei met pompoms, 200x250 cm € 139,-, grote mand
met hengsels € 55,- (Household Hardware). Stof met
stippen Fokus per meter € 43,- (Marimekko). Kussens
met franje van Madam Stoltz € 68,95, macramé plantenhangers vanaf € 13,25, mobile van drijfhout € 13,95
(www.deens.nl). Douche van Zee € 495,-, tuinslang van
Zee € 74,50 (www.vtwonen.nl). Armstoel Temps Libre à
Chantilly met canvas en leer € 754,- (Virginie Lobrot).
Schoenen (Ruby Brown). Overig privébezit.
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ASSISTENTIE KLAARTJE DE HARTOG | M.M.V. META POULAIN (NAAIWERK KUSSENS, PARASOL) | VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE INHOUD

Alleen, met z’n tweetjes of met de hele
familie: dit grafische hemelbed biedt
ruimte voor iedereen. Zin in avontuur?
Slaap dan eens een nachtje onder
de sterren, met als beloning: gewekt
worden door de opkomende zon.

