Een basis van warm wit, een snufje rood en een flinke
dosis zelfmaakideeën. Op de volgende 18 (!) pagina’s
verklapt stylist Marlies Does de beste styling-tips uit
ons woonbeurshuis.

18 pagina’s
inspiratie!

De beste ideeën uit
ons woonbeurshuis

Productie Marlies Does Fotografie Dennis Brandsma Voor verkoopadressen zie inhoud.
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Even laten weken in
de thee voor nieuwe
zachte tinten

Rode draad en spijkers, meer heb
je niet nodig voor een warm welkom

Hang witte kanten kleedjes
in een groepje bij elkaar

Een plank verbindt de kasten

Kleding (Tally-Ho); tasje (Tine K); kast (Timzowood

Schrijf het woord
op papier, plak
tijdelijk vast op de
muur en timmer
de spijkers erdoor-

Fijn: heel veel
extra opbergruimte!
Mooi in
combinatie
met dip-dye
behang!

Bestellen!
Deze stoere kast kun
je bestellen. Kijk op
timzowoodliving.nl

Kistjes (Pol’s Potten); kastje (Combitex);
stoel (Vivre Interieur Authentique).

Vestig extra
aandacht op
één van de
kistjes door ’m
open te zetten

Behang Colour for living - Opal/linen cream, nr. 211675 (Sanderson).
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Zo’n simpel
sieraad aan de
rand van een
spiegeltje maakt
al een wereld
van verschil

Print een voorbeeld
van het woord uit via
ariadneathome.nl bij
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Lamp (Raw Materials).

Lamp Trunk is gemaakt van Abaca
vezel, een sterk touwsoort

Het kleurverloop
in dit dip-dye
gordijn vormt een
mooi geheel met
vloer én wand

Fluweelzacht

Perfect Velvet Touch is een
bijzondere muurverf met een
fijn fluweelpoeder. De wand
krijgt hierdoor een matzachte uitstraling met een lichte
schaduw. De verf is kant-enklaar en op de mengmachine
verkrijgbaar in verschillende
kleuren. Vanaf € 30,46 voor
1l (Histor).

Zelf doen?
Prym verkoopt setjes om zelf knopen
te stofferen. Onder
andere te koop bij
hiphandwerk.nl en
destoffenkraam.nl.

Een ronde salontafel?
Dan ook ronde vloerkleden!

Straks verkrijgbaar,
de ariadne at Home bank
Deze XXL bank is ontworpen door
ariadne at Home en speciaal
gemaakt door de Nederlandse
meubelfabriek Meubitrend. De
bank is uitgevoerd in de witte
katoen-linnen stof Montero. Deze
bank is een uniek item maar is vanaf
maart te bestellen! Xxxxx (checken
voor meer info!)Kijk ook eens op
meubitrend.com voor de ruime
meubelcollectie.

Heel persoonlijk:
stofknopen op
de bank, ieder
redactielid leverde
er één aan

Hoe maak je wit
warmer?
Door een warme
roomkleur op
de wand, zoals
hier de Histor
Velvet Touch
verf in kleur
Meel.

De klassieke lampenkap in een
jasje van nu
met canvas
bekleding

Wissel witte stoelen
af met donkere
exemplaren

Gordijnstof Saraille (Designers Guild); kanten band (A. Boeken); oude Tolex-stoel, bruine stoel
(Vivre Interieur Authentique); witte metalen stoel (Quip & Co); tafel Stockholm (Het Kabinet).

Gebruik juist geen
rood lint voor het
woord, maar kies
voor bruin
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Dromen
Scheur het laken in repen en stempel er
een mooie tekst op. Leuk als decoratie!
Deze repen stof met teksten erop zijn gemaakt
door Anja Timpener van The Old Stuff Shop.
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Rol behang
wordt presenteerbord
voor mooie
linten

De ariadne at Home keuken
De fronten van de keuken zijn van massief
hout, gebeitst in een matte kalkwitte
kleur. De knoppen zijn in dezelfde kleur
geverfd. De keuken bestaat uit een recht
blok, dat in de hoek drie nissen heeft. De
vriezer en koelkast zitten ingebouwd in
de hoge kasten. Het vrijstaande spoeleiland heeft een halfhoge betegelde achterwand, waarin ook drie kasten verwerkt
zitten. Het werkblad is van 6 cm dik
beton, de planken in de open schappen
zijn van teakhout. Alle apparatuur is van
Smeg, met een brede oven van 90 cm, op
ooghoogte ingebouwd in de betegelde
ombouw. Verder bevat de keuken een
brede gaskookplaat, een rvs afzuigkap,
een spoelbak van rvs en muurkranen van
Dornbracht. De ariadne at Home keuken
is exclusief verkrijgbaar bij Mandemakers
Keukens, mandemakers.nl.
Tegels Vogue met zachte ambachtelijke

Verschillende tinten
rood als opvallende
tegenhanger van friswit

Dit kan weer: de oude ‘omalamp’. Opnieuw gestoffeerd
of alleen het voetje in de verf

Behang Shadows on the wall, 45543 (BN Wallcoverings); lamp (humade.nl); stoel (Combitex).

– E en betegelde
ovenombouw als
blikvanger van
de keuken
– K ies in een rustige
ruimte voor details
in opvallende
kleuren en dessins
– Op de ombouw extra
ruimte voor styling
– Zacht en ambachtelijk: de matwitte
tegels hebben een
ruw randje

Stapelen met open en
dichte brocante kastjes
Flink doorschuren
die stoel en een laag
witte kalkverf voor
een doorleefd effect
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Op maat gemaakte banken (De Roodt interieur
& exterieur); shutters (Jasno); buitenlamp (Tierlantijn).

Op maat gemaakte
banken én kussens!

Felrode
krukjes
vallen wel op
aan zo een
witte tafel

Papieren lampen (Moga Moga); kasten (Old Basics); tafel (Timzowood Living); krukjes (Basiclabel).

Met de
hand
gevouwen
papieren
lampen
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Zo’n ‘tegelwand’
verwacht je niet in de
woonkamer, maar
het is behang!

Een roze lampsnoer, subtiel detail

Warm middelpunt,
deze kachel
met extra oventje

Fluo-oranje als subtiel kleuraccent
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Twee dressoirs aan
weerszijden van een kachel:
een spel van symmetrie

Planken van
oude kisten
worden deurtjes in het
dressoir

De vloer

De eiken parketvloer van Quick-Step werd eerst geborsteld om de structuur te accentueren, daarna voorzien van
een witte patine, en vervolgens mat gelakt. Door de patine
ontstaat een subtiele variatie aan eiken kleurtonen, die de
houten vloer een tijdloos karakter geeft.
Parquet Castello Eik Polair Mat (CAS 1340) (quick-step.nl).
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Dik vliesbehang Merci Brooklyn Tins 02, (NLXL via leffgroup.com); kachel Cookstove, ontwerp vanhoffontwerpen
(Weltevree); dressoirs op maat gemaakt (Combitex); roze lampsnoer (Snoerboer).

De lampenkapjes zijn
eigenlijk
koperen
vaasjes

De oude
liniaal:
perfect te
gebruiken
als styling
materiaal

Servies (Meander, Kitchen Trend Products, Tine K Home); antieke bandjes (Sanny de
Zoete).

Een extraatje voor je servieskast: antieke
bandjes om kommen, borden en kopjes

Rubriek

Prik labels of
andere inspirerende kaartjes met een
klein speldje
aan de wand

Een duimstok
als decoratie:
spijker vast in
de vorm van
een ster

Het aquarelbehang past
perfect in een
creatieve ruimte als deze

Poppenkleertjes
Marlies: “Het oude naaimachientje is van mijn moeder.
Zelf zat ik er als kind al
regelmatig achter om poppenkleertjes te naaien. Niet
zomaar wat uit de losse
pols, maar helemaal volgens patroon. En of je ’m
nou wel of niet gebruikt:
zo’n oude naaimachine is
toch prachtig als decoratie?”

Zó style je een kast
Mooie opschrijfboekjes,
prenten, een oud schoolschriftje: leg ze niet in
de kast, maar erop!

Bijzondere stempels,
óók heel decoratief!
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Bureau en wit kastje (Hübsch); stoeltje (Quip & Co).
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Hoe hoger je gaat, hoe smaller het wordt

Garenklossen
worden
originele
wandhaakjes

Rubriek

Een reepje
kant, een bol
wol, een klos
garen; ook
hier weer een
fluo-accent

Je lievelingszin met oude
scrabble-letters op de wand

Simpele bolletjes garen gepresenteerd
in een oud doosje: geweldige decoratie!
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Kasten (Old Basics); garenklossen (Jolandelijk, De Landelijke Boerderij, Vivre Interieur Authentique); nieuwe fournituren (Nijhof).

Mooi om neer
te leggen:
oude ingepakte boeken met
een rolladetouw eromheen

Stapelen in
atelierstijl,
verschillende
witte kastjes
op elkaar

Fournituren
achter glas:
bijzondere
woonaccessoires
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Rubriek

De badkamer

Deze ariadne at Home
badkamer is exclusief
verkrijgbaar bij Brugman
Keukens & Badkamers,
Piet Klerkx en Wooning
(bensanitair.nl).

Tafeltje (Madam Stoltz); rode stoel (Quip & Co); spiegel (Vivre Interieur Authentique);
kanten kledinghanger (Petra Vonk); ketting van kant (jonghlabel.nl); behang (BN Wallcoverings).

Een enkel peertje,
linnenkleurig snoer
en een porseleinen
fitting is alles wat
je nodig hebt voor
een origineel sfeerlichtje

Een kroonluchter; óók in de badkamer

(Let op de veilige ruimte tot het bad, de kraan of wastafel)

Ook hier de
ambachtelijke
tegel met grof
afgewerkt randje

Berg mooie
handdoeken
niet op in de
kast, maar
leg ze op een
houten tafeltje

Bad vrijstaand Ben Comodo (bensanitair.nl); kroonluchter (Nordal).

Kies voor subtiele
kantaccenten

De Vogue wandtegel is
dezelfde als in die in de
keuken, alleen in een
ander formaat. Op de
vloer koraalrode XL
tegels met tadelakt effect.
Vloertegels, 80x80 cm,
Cemento Rosso, vloertegels, 26x80 cm, Cemento
Rosso, wandtegels
Vogue, 7,5x15 cm, mat
wit.

Modevondsten
worden
woonaccessoires

Durf te mixen:
stoer metaal,
robuust hout &
zacht textiel
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Verwijder de
kaften van
oude boeken
en stapel ze
op als extra
verhoging
op een nachttafeltje

Grijs geschilderde boomstam: ook
leuk als origineel nachtkastje

Boomstamtafeltje (HKliving); wandlampje (Braxton); geborduurd
beddengoed (uit ariadne at Home collectie by BeddingHouse);
verfkleur wand Velvet-touch kleur Compromis (Histor).
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Rubriek

Kanten wand

Speciaal voor het
woonbeurshuis ging
marketingmanager
Denise Vegter op verschillende brocantemarkten in Frankrijk
op zoek naar oude
kledinghangers. Deze
vondsten (en wat
nieuwe exemplaren)
zijn de perfecte opvulling van de lege wand
in de kastenkamer.

Wissel oud
en nieuw met
elkaar af
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Veel houten
kleerhangers: de
oplossing voor die
ene lege wand.

Houten bankje (Combitex).

De koperkleurige
lamp maakt het
koele grijs in de
slaapkamer een stuk
warmer
Een persoonlijk plekje
voor de kleine, maar toch
dicht bij
papa en mama

Lamp (HKliving); wiegmand (Combitex); geborduurd beddengoed
(uit ariadne at Home collectie by BeddingHouse); sprei (House in Style).

Gevonden
& toegepast

Marlies: “De kantachtige print op de douchewand is gezandstraald.
De print heb ik zelf
uitgezocht, laten vergroten en erop laten
zetten. Het is echt de
blikvanger van de badkamer geworden.”
xxxxxx deze info nog
checken adhv mail

Superzoet: een
oude wiegmand,
nieuwe bekleding
en stevige banden
aan een haak in
het plafond
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Rubriek

Bedankt!

Zonder jullie hadden we dit prachtige huis niet neer kunnen zetten!
Quick-Step, quick-step.nl (vloer),
Histor en HistorONE, historone.nl
(verfkleuren binnen- en buitenkant
huis), Mandemakers, mandemakers.
nl en Keukenmaxx, keukenmaxx.nl
(keuken), Ben Sanitair, bensanitair.nl (badkamer), Jasno, jasno.nl
(shutters), MeubiTrend, meubitrend.
com (bank), Riverdale, riverdale.nl
(harten, abonneecadeau), Vanilia,
vanilia.com (kleding gastvrouwen),
Sperry Top Sider, sperrytopsider.

nl (schoenen gastvrouwen), van
Ooijen’s Hoveniers Appeltern, voh.
nl, i.s.m. De Tuinen van Appeltern,
appeltern.nl (ontwerp en aanleg
tuin), Studio Gieke van Lon (standontwerp), Timber Works, 06-54243400
(standbouw), Poptasi (macarons),
meer weten over Poptasi? Kijk in de
agenda op pagina XX, poptasi.com.

Aan het einde bij BEDANKT! Nog even een zinnetje toevoegen, namelijk:
En natuurlijk al onze lezeressen die massaal kwamen kijken in ons
huis. Bedankt voor al jullie prachtige, mooie en lieve reacties, ook
via onze Facebook-pagina.
Nog geen vriend van ariadne at Home op Facebook? Ga naar facebook.
com/ariadneathome like onze pagina!
Tot volgend jaar!
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Styling Xxx Fotografie Xxx Interview Xxx
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