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STYLING

Vakantie
 IN HUIS

Ondanks de Scandinavische invloeden, is het huis op Mallorca 
ondergedompeld in een mediterrane sfeer. Met de juiste materialen, 

kleuren en vormen breng je die sfeer ook in je eigen woning aan.

PRODUCTIE & ST YLING MARIE MASUREEL – FOTOGRAFIE JAN LIEGEOIS – TEKST MONIQUE BUT TER

MET DANK A AN VANGASTEL.BE VOOR DE PL ANTEN EN COULEURLOCALE.EU VOOR DE LOCATIE
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      Vormen &
dessins

Vloeiende lijnen
De ronde vormen komen overal 
terug, in de spiegels, de theelichtjes 
van uitgeholde kokosnoten en de ta-
feltjes. Deze vloeiende lijnen zorgen 
voor een natuurlijke flow in het hele 
huis. De accentkleur Rose Wood 
komt hier terug in de kelimkussens.

Ondersteboven
Een vleugje Afrika in de woonkamer. 
De ‘bijzettafeltjes’ zijn in werkelijk-
heid twee omgekeerde Tonga vijzels 
uit Zimbabwe. De strepen geven de 
vijzels een bohemien uiterlijk.

STYLING

STYLING

STOFFEN

1. Handgeweven tapijt, via tinekhome.com
2. Behang Cavendish Stripe Brush red, via littlegreene.eu
3. Linnen stof Hosome Bois de Rose, via casamance.com

4. Linnen stof Haba Carmin, via casamance.com
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      Zuidelijke
accenten
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STYLISTE

MARIE MASUREEL
mariemasureel.be

“In deze productie stonden drie 
elementen voor mij centraal: 
ronde en afgeronde vormen, 
strepen en de kleur Rose Wood, 
een zachte rood-bruine kleur 
die bijna tegen het roze aan 
zit. Die elementen komen 
overal terug, in de spiegels in 
de woonkamer, de tafeltjes en 
krukjes, in kussens, bedtextiel 
en zelfs in de keukenpannen. 
Het interieur van het huis 
in Mallorca is mediterraans, 
maar heeft heel subtiel ook 
Afrikaanse invloeden, beide 
sferen heb ik in deze styling 
gemixt, zodat je ze in het eigen 
interieur kunt integreren.”

De juiste gloed
Als je meubels van hout uitkiest, is het belangrijk goed te kijken 
naar de soort en de kleur. Hier is bewust voor gekozen geen ver-
grijsd hout te gebruiken, maar juist een soort met een lichtrode 
gloed. Die gloed zorgt voor een zuiders gevoel.

Natuurlijke materialen
Om de mediterrane sfeer neer te zetten, is 
de basis wit gelaten en is gekozen voor veel 
natuurlijk materialen. Manden van palmbla-
deren, jute of riet en veel linnen.

STYLING

STYLING
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Exotisch tin tje
Hoewel er best wat spullen staan, is het interieur vrij minimalistisch. 
Centraal staat het vakmanschap; handgemaakte producten uit exotische 
landen. Dat zie je terugkomen in de kruiken, maar ook in de houten  
vissen die werden gemaakt van driftwood. Ze kregen een minimale 
vorm; los van een staartvin, kregen de vissen geen extra’s. Mooi ter 
decoratie, maar ook goed inzetbaar als dienblad.

STYLING

Invloeden
     van ver

STOFFEN

1. Stof Lomasi Steel Blue,
via romo.com 

2. Behang Expédition van Flamant
via  arte-international.com

3. Behang Jungle Jive Greenery,
via hookedonwalls.com

4. Behang Brooke House Silk, 
via littlegreene.eu
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Decoratief en praktisch
De zwarte, aardewerken pannen 
geven een stoer accent tegen alle 
zachte kleuren, maar blijven tege-
lijkertijd vrouwelijk door de ronde 
vorm. Bijkomend voordeel van deze 
pannen: ze zijn zo mooi, dat ze een 
plek in het zicht verdienen en dus 
als decoratiestukken kunnen wor-
den gebruikt. Gecombineerd met 
eenvoudig, houten keukengerei zijn 
het de sfeerbrengers in de keuken.

STYLING

Te mooi
     om weg te zetten

MATERIALEN

1. Eikenhouten maatwerk, via amdesigns.com
2. Zandsteen in schouw, via achterhuis.nl
3. Bourgondische dallen, via kersbergen.nl

3.

1.
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Smaakvol geheel
Pruimen, druiven en noten sluiten 
naadloos aan op het kleurenpalet 
dat hier is gebruikt. Serveer ze in 
ruw marmeren schaaltjes, of op een 
handgemaakt dienblad en de hapjes 
zijn smaak- en sfeermakers.

STYLING

      Ingrediënten
 op kleur

KLEURENPALET

1. Think Red, via pure-original.com
2. Island Water, via pure-original.com

3. Moorland, via pure-original.com
4. Canvas, via pure-original.com

1.
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Rust in de slaapkamer
Natuurlijke materialen voeren ook in 
de slaapkamer de boventoon. Er werd 
een lamp gemaakt van een gevlochten 
mand, het nachtkastje is een witgeschil-
derde boomstronk en op bed ligt linnen. 
Deze materialen zorgen bij elkaar voor 
een zachte, serene sfeer.

Oud en nieuw
In de badkamer is een combinatie 
gemaakt van ruwe en glad afge-
werkte materialen. De wastafel 
van oud hout werd gecombineerd 
met moderne waskommen, waar-
door het geheel eigentijds oogt.

STYLING

STYLING

Thuis-spa
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Tapijt Beni Ouarain 180x90 cm (275 euro),  

boodschappentas (29 euro), juten 

opbergmand The Dharma Door (69 euro), 

sjaal Linge Particulier (69 euro), kapstok 

drijfhout (29 euro), bezem (20 euro) (alles 

van couleurlocale.eu)

Marmeren schaal vanaf (29 euro), Beldi glas 

(2,50 euro), cactus groot (295 euro), cactus 

klein (169 euro), stenen kom links (129 euro), 

kussen (49 euro), krukje (129 euro), hanglamp 

Ay Illuminate (330 euro), tafel Philippe Xerri 

(1320 euro), zitbanken (220 euro en 290 euro) 

(alles van couleurlocale.eu)

Hanglamp Tine K Home (107 euro), kelimkussens 

(49 euro), plaid Khadi pompons (199 euro), 

vloerkleed kelim 460x175 cm (990 euro), ronde 

bijzettafels Tonga klein (360 euro, groot 390 

euro), grote mand van bananenbladeren  

(179 euro), spiegel groot (69 euro), medium  

(59 euro), kruik op console (220 euro), 

halssnoer (65 euro), console Olm (990 euro), 

kokosnoot theelichthouder (22 euro) (alles van 

couleurlocale.eu)

Ronde bijzettafels Tonga, klein (360 euro, 

groot 390 euro) (couleurlocale.eu).

Vis van gerecycled hout (groot 169 euro, 

medium 99 euro), kruk (129 euro), kussens 

(vanaf 49 euro), mand van gevlochten 

palmblad (39 euro), mand met lederen 

handvaten (39 euro), sjaal Linge Particulier 

(69 euro), drinkkruik (99 euro) (alles van 

couleurlocale.eu)

Braadpan ovaal Black Pottery (145 euro), 

kookpot rond Black Pottery (90 euro) (alles 

van couleurlocale.eu)

Beldi keramiek (10 euro), glazen kannetje (29 

euro), vis van gerecycled hout (99 euro) (alles 

van couleurlocale.eu)

Kruikmand Binky (149 euro), black pottery 

(rond klein 43 euro, rond groot 67 euro, ovaal 

58 euro), notenhout vijzel (15 euro), notenhout 

slakom (29 euro), pepermolen (109 euro), 

broodplanken notenhout vanaf (25 euro), 

notenhout bordje (15 euro), houten kopje (19 

euro), spatel notenhout (5 euro), olijfhouten 

pollepel (29 euro) (alles van couleurlocale.eu)

Marmeren schaaltjes (vanaf 29 euro), vis 

van gerecycled hout (groot 169 euro) (alles 

van couleurlocale.eu)

Marmeren schaal (vanaf 29 euro), houten 

mes (29 euro), kom notenhout (15 euro), 

servet Linge Particulier (14 euro) (alles van 

couleurlocale.eu)

Vierkant kelimkussen (49 euro), beddengoed 

Linge Particulier, kussensloop (17 euro), 

dekbedovertrek (295 euro), rotan mand (69 

euro), boomstronk (189 euro), rek smeedijzer 

(270 euro) (alles van couleurlocale.eu)

Spiegel rond (59 euro), gewafeld handdoekje 

Linge Particulier (29 euro), hammamdoek 

met motief (85 euro), shampoo L:A Bruket 

(26 euro), handzeep L:A Bruket (23 euro), 

krukje Tonga in nis (129 euro), borstel rond 

(28 euro), marmeren schaal (99 euro), 

kruk (129 euro), mand (89 euro) (alles van 

couleurlocale.eu)


