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Soms wil je even helemaal niks,
behalve rust, ruimte en relaxen.
Styling Marianne Luning | Fotografie Tjitske van Leeuwen

Theeceremonie

De dag begint met thee en een licht ontbijt.
Het zonlicht valt door de ramen, de tuin lonkt. De telefoon staat uit, vandaag is voor jou.

omer
zze
n idee

Kleed de tafel aan met wit en
blauwtinten en voeg ronde vormen
toe voor een verzachtend effect.

omer
zze
n idee

Leg op een mooie zomerdag gerust een
binnenkleed buiten op het terras en maak
zo van de buitenruimte een comfortzone.
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Beschutting

| woonstijl

De ochtend glijdt voorbij, kijkend naar de wolken,
mijmerend over van alles en nog wat.
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n idee

Combineer gerust verschillende
stijlen en vormen, zolang het kleurpalet eenduidig is (hier: groen met
roomwit) wordt het geen ratjetoe.

omer
zze
n idee

Leg twee matrassen op je terras, gooi er wat lakens
en kussens op en hang een grote klamboe aan een tak.
Meer heb je niet nodig voor een fijne dommelsessie.

Schaduwzone

Als de zon hoog aan de hemel
staat zoek je verkoeling in de schaduw, bij het water.
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Droomhuis

Begeef je buiten het gebaande pad en ga op zoek naar een
uniek ontwerp. Met één opvallend item – zoals deze parasol
van repen stof – geef je je tuin een eigenzinnige look.

Uitgebreid geluncht en toe aan een siësta.
Het huis is koel en gastvrij. Ga liggen en sluit je ogen.

omer
zze
n idee

Bekleed een aantal matrassen met
een linnen stof in allerlei blauw- en
groentinten. Leg ze op en bij elkaar
en maak er een groot loungebed van.
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Boekentijd

De middag nadert zijn einde,
trek je terug in de natuur en dompel je onder in literaire avonturen.
vtwonen
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Avondrust

omer
zze
n idee

Naai van eenvoudig linnen twee hoezen voor de
twee delen van een meegroeimatras en maak er een
ligbed van. Het kleinere deel dient als rugleuning.

Matras € 69,95 (Ikea). Matrashoezen en
kussenhoes gemaakt van stonewashed
linnen per meter € 75,- (Chivasso). Rond
kussen Ø 70 cm € 40,- (Jonk).
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Assistentie Julie Ottevanger | Naaiwerk Meta Poulain | met dank aan Christel van Eck en Rob Otten, www.ottenvaneck.nl (locatie) | verkoopinformatie zie inhoud

Een verkoelende avondbries maakt je hoofd weer helder.
Opgeladen en uitgerust neem je nog even de tijd voor een paar bladzijden. Vandaag was van jou.

Terraszonwering Fiora Grande, kleur 2859, dit
volledig gesloten cassettescherm kan tot wel 740 cm
breed gemaakt worden, bij een breedte van 450 cm
vanaf € 2230,- (Luxaflex). Buitendouche € 1415,-,
bankje € 244,- (Dacks). Rieten ronde mat Ø 300 cm
€ 15,- (Tuincentrum het Oosten). Handdoeken per
stuk vanaf €14,95 (Nijhof). Ronde ballonnen Ø 90 cm
per stuk € 7,30 (De Ballonnerie). Schoenen (Ruby
Brown).

Raambekleding Silhouette Shades, kleur 5005,
75 mm, 100x200 cm € 499,- (Luxaflex). Lamp van
touw € 175,- (Nijhof). Vlinderstoelen van Arne
Jacobsen per stuk € 494,- (Wonen 2000/De Kastoor).
Theeservies set € 46,75, kom set van 3 stuks € 27,-,
bordjes per set van 6 stuks € 37,40 (Pols Potten).
Bestek € 5,- (Household Hardware). Linnen stof Leaf
van Howard Hodgkin voor Designers Guild 100%
linnen per meter € 135,- (Wilhelmine van Aerssen).
Overig privébezit.

Klamboe € 14,95 (Ikea). Kussen van 100x50 cm
gemaakt van stonewashed linnen per meter
€ 75,- (Chivasso). Oud linnen laken is geverfd met
een mix van textielverfkleuren antraciet en denim
vanaf € 2,50 (Dylon).

Terraszonwering Fiora Grande, kleur 2859, dit
volledig gesloten cassettescherm kan tot wel 740 cm
breed gemaakt worden, bij een breedte van 450 cm
vanaf € 2230,- (Luxaflex). Tweezits stoel metaal
blauw € 460,-, tafel kunststof 165 cm lang € 1042,-,
stoel in de vorm van een halve bol € 1499,- (Dacks).
Pauwenstoel van kunststof € 349,- (Sissy Boy
Homeland). Vlinderstoel € 499,- (Extra Vert).
Lampenbol voor buiten Ø 56 cm € 179,95, kan
€ 29,95, glazen per stuk € 7,95, gebreide plaid
€ 87,50 (Nijhof). In de zwemvijver drijven ballonnen
Ø 90 cm per stuk € 7,30 (De Ballonnerie).

Raambekleding Duette Shades, 64 mm transparant,
kleurnummer 1558, 100x200 cm € 444.- (Luxaflex).
Matrassen Sultan Fonnes 80x200 cm per stuk
€ 74,95 (Ikea). Hoes gemaakt van stonewashed
linnen in 4 kleuren per meter € 75,- (Chivasso).
Hennep kussens per stuk € 59,95, mohair plaid
€ 139,95, glas set van 4 stuks € 17,95 (Nijhof). Groot
dienblad € 130,- (Household Hardware). Grote vaas
€ 179,-, lantaarn € 99,- (Pols Potten). Lamp € 79,95
(Ikea). Schoenen (Ruby Brown).

Stoel Eterniet Loop Chair € 595 (Extra Vert).
Parasol gemaakt van gerecyclede stof van Helena
Loermans € 150,- exclusief verzendkosten
(http://helenaloermans.blogspot.com). Bordje per
set van 6 € 37,40, mok als onderdeel van theeservies
€ 46,75 (Pols Potten).

PS Deze stylingproductie werd gefotografeerd in
en om het huis van Christel van Eck (ontwerper)
en Rob Otten (architect). Kijk voor meer informatie
over hun werk op www.ottenvaneck.nl.
Met dank aan Luxaflex.
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