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Wonen & co
DE mm NUIS- EN HINTIPS

PICKNICKEN
ZONDER GESMOS
Of het nu op het strand, in het park of gewoon in je tuin is: er
gaat niets boven een heerlijke picknick onder de blakende
zon. Bang voor gemors? Dit picknickkleed met gecoate
onderzijde stootvuil en vocht af,waardoor het ook ideaal is
voor de ietwat klunzige foodlovers onder ons. Handig!
Picknickdeken (€ 36,95) Vinga of Sweden
bij www.decovry.com.

IN KANNEN
EN KRUIKEN
Handig als giefer, maar net zo mooi
als vaas. Ideaal om er iemand - of

jezelf - mee in de bloemetjes te zetten.
Vaas in kruikvorm (€ 54,99)
La Redoute Intérieurs.
Info: www.laredoute.be.

VIJFTIG
TINTEN BLAUW
Van schilderijen en bedrukte
kussens tôt kleine tegels en
robuuste plantenbakken:
deze zomer kleurt jouw
intérieur door en door blauw.

En die trend heeft Juttu
helemaal begrepen.Wij zijn
vooral ook fan van hun
samenwerking met

MAGIK U KUSSEN?
Tropische prints hebben al een tijdje de weg

onlinekunstbibliotheek Kunst
in Huis.Voor een prikje scoor
je daar een prachtig
schilderij en alshettijd is

naar menige huiskamer gevonden en blijven
ook deze zomer een frend. Deze keer vertoef

voor verondering leen je

je evenwel niet tussen of onder, maar ôp de
palmbomen!
Kussen met tropische print (€ 69,95)
POM Amsterdam bij Quatuor.

voor twijfelaars of artlovers

gewoon een ander. Ideaal

zônder groot budget!
Juttu. Meer info:
www.juttu.be.

Info: www.quatuor.be.
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HOME IS WHERE THE ^{^RT IS
Hou je wel van decoratieletters, maar verfoei je de love'- en 'Home'-versies?

Speciaal voor de zomer en de liefhebbers van 't zeetj'e voegde Maisons du
Monde dit elegante exemplaar toe aan haar assortiment. Laaf die heerlijke
frisse bries - en cocktail - maar komen!

Wanddecoratie'Sea'in blauw metaal (€ 29,99) Maisons du Monde.
Info: www.maisonsdumonde.com.

EENVLEUGJE NOSTALGIE
MN DE MUUR
Denkjij bij textiel aan de muurspontaan
aan je (over)grootouders'
voorkamertje? TTrtag'amlWantdat
geweven motieven helemaal niet
oubollig hoeven te zijn, bewij'sf
ontwerpster Roos Soetekouw met
deze collectie fotobehang voor KEK
Amsterdam. Bovendien is het
milieuvriendelijk en biologisch
afbreekbaar. Check, dubbelcheck!
Blauw fotobehang Roos Soetekouw (€ 219,95 voor 292,2 x 280
cm) KEK Amsterdam.
Info: www.kekamsterdam.com.

IN EEN NIEUW STOFJE
Elegant, chic en modem, maar toch

een tikkeltje retro: dat is de idéale
t?^. omschrijving von de nieuwe
•'A samenwerking van sofamerk

Marie's Corner met het
Braziliaanse designmerk Casa
'•-:; Botelho. Samen creëerden ze

deze prachtige collectie
stoffen met leuke mofieven om
de iconische modellen van
Marie's Cornerte bekleden.

y Curvature-collectie (vanaf
€ 553) Marie's Corner en Casa
Botelho. De modellen zijn beschikbaar in de Marie's Corner Project
Store (Naamsestraat 39,1000 Brussel).
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HYGGE UIT JAPAN
Dé woontrend die binnenkort in elk intérieur
overheerst? Dat is japandi, de stijl die het
minimalisme van Scandinavië met de rustieke
elegantie van Japon combineert. Het besfe
van twee werelden, als je het ons vraagt.

VOETJES OMHOOG

Eenafel in japandistijl (prijzen vanaf€ 4.899)
Noyer bij www.decovry.com.

Als decoratief zitje of elegante
voetenbank: chilien doe je
voorfaan in stijl met deze
simplistische designpoef van
Zweedse makelij!
Donkerblauwe poef Sandared
(€ 99,90) IKEA.
Info: www.ikea.com.
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