WONEN

SLAAPKAMERGELUK

nachten
Weg met alle tv’s laptops of telefoons. We creëren rust in een slaapkamer,
die doet denken aan zwoele zomernachten onder de fonkelende sterren.
PRODUCTIE MARIT SALADINI & DIANA SCHEEL TEKST ROOS STALPERS & FEE VAN ‘T VEEN
FOTOGRAFIE ANGELOS ZYMARAS, STEREOSIS, JELTJE FOTOGRAFIE, HENNY VAN BELKOM
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IN AARDSE
LEEMTINTEN
In de Marokkaanse
medina houdt de
fortachtige kashba de
vijand, maar ook hitte
en kou buiten. In onze
eigen slaapkamer in
kashba-stijl weren we
onnodige prikkels en
vinden we eindelijk rust.

Rust &

GEBORGENHEID

De katoenen klamboe
houdt muggen op afstand
en verandert het bed in
een romantisch tentje.

LIBELLE 33-52

Trend 1

WONEN

ROCK THE
CASBAH

Een gestuukte nis zorgt
voor een knusse plek.
Ook mooi: een gestuukt
of met krijtverf afgewerkt hoofdbord met
Moorse nis voor een
boek, kop thee en een
sfeerlichtje. Wie zich aan
het natuurlijke kleurpalet houdt, kan textiel uit
alle windstreken met
elkaar combineren.

Waxinelichthouder
€ 14,95 (Madam Stoltz)

De oneffen naturellen en aardetinten maken deze sfeervolle
slaapkamer kashba-waardig. De
stoere Tunesische meubels van
palmhout komen uit de collectie
van Couleur Locale.

Bedrukt kamerscherm met drie
panelen Provence
€ 69,90 (Maisons
du Monde)

Kussen van
gevlochten leer
€ 35,99
(Maisons du
Monde)

Glazen
tafellamp
€ 128,- (Madame
Stoltz)
Bijzettafel
op pootjes
€ 59,- (Household
Hardware)

Gedessineerd plaid
van linnen/katoen
150x150 cm € 144,(laredoute.com)

DE INGREDIËNTEN
• DE BASIS De muren hebben een
rustieke leemlaag of zijn bedekt met
Berbers pleisterwerk (tadelakt).
Liever uit een potje? Ga dan voor
muurverf met een doorleefde,
oneffen look, zoals beton-, krijt- of
kalkverf. Kies daarbij een tegelvloer
of parket van doorleefd hout.
• DE MEUBELS Laat de leemtinten terugkomen in krukken, tafeltjes, lichtjes
en stoelen van terracotta, aardewerk
en palmhout. Beperk je tot natuurlijke
materialen en zachte aardetinten
met een robuuste uitstraling.
• HET TEXTIEL Kies voor beddengoed,
een klamboe en kussens van gewassen katoen en linnen en voor kleden
en plaids van jute, suède en wol. Stem
alles op elkaar af in natureltinten met
subtiele structuren en dessins.
• DE FINISHING TOUCH Blijf bij het
aardse kleurenpalet met wanddecoratie van bamboe en verweerd hout,
lantaarns van transparante kaasdoek
en kannen en bekers van ambachtelijk
aardewerk.

Bijzettafel
met mozaiek
€ 64,95 (el-oasis.nl)

Kamerscherm van mangohout
€ 299,- (Maisons du Monde)

Suède poef € 237,- (House Doctor)
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Trend 2

DROMEN
VA N I B I Z A

Muurdecoratie
€ 39,95
(Madam Stoltz)

Witte kast
van massief
mangohout
met 2 deuren
€ 999,- (Maisons
du Monde)

N AT U R E L
Die slaapkamer
met zeezicht en
verkwikkende zeebries
kunnen we helaas niet
mee naar huis nemen,
maar wat we wel
kunnen meebrengen,
zijn koffers vol inspiratie
uit witte vakantiedorpjes
en mediterrane
kustplaatsen.
Hangstoel met
bloemendessin € 280,(Maisons du Monde)

Massief
mangohouten
hoofdeind
160 cm € 599,(Maisons du
Monde)

Tegel met dessin
€ 84,50 p.m2
(designtegels.nl)

Goed idee: gebruik een mooi bewerkt
kamerscherm als hoofdbord!

Rotan
wandlamp
€ 259,(Coleur
Locale)

Tapijt van jute
en katoen
140x200 cm
€ 159,- (Maisons
du Monde)

Indisch nachtkastje
€ 199,- (Maisons du
Monde)
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Rotan bedbank 90x190 cm
€ 299,- (Maisons du Monde)

Beddensprei Parfeto
130x170 cm € 99,99
(laredoute.com)
Een gewone Hollandse zolderkamer
die door de meters kaasdoek is veranderd in een heerlijk lichte ruimte in
boho-sfeer. Het zachte beddengoed
met kwastjes, het ambachtelijke krukje
en wollige kleed zorgen voor warmte.

WONEN
Speel met verschillende hoogtes en
materialen voor een
lichte en luchtige sfeer.
Daarmee voorkom je
een massief en
‘zwaar’ totaalplaatje.

Hemelbed
van bamboe
en witte stof
160x200
cm € 599,(Maisons du
Monde)

Grenenhouten
hemelbed
160x200 cm
€ 499,- (Maisons
du Monde)

Bedtime

S T O R I E S

Mangohouten
bed
160x200 cm
€ 750,- (Maisons
du Monde)

DE INGREDIËNTEN
• DE BASIS Wit, wit en nog meer wit,

Dekbedovertrek v.a.
€ 29,95 (H&M Home)

Wit hoofdeinde van massief
mangohout en rotan 160 cm
breed € 450,- (Maisons du Monde)

zoals hagelwit stucwerk en matte lak
voor houtwerk, balustrades en luiken. Vul de basis aan met whitewash,
zandkleur, licht hout en bamboe.
• DE MEUBELS Kies voor wit, bleek
grijs en bamboe, voorzien van rijke
structuren zoals filigraan, verfijnd
houtsnijwerk en vlechtwerk.
• HET TEXTIEL Op en rond het bed
komt koel en crispy katoen met
structuur, zoals ingeweven dessins,
ajour, haakwerk en kleden met verfijnde patronen.
• DE FINISHING TOUCH Om het
plaatje licht en luchtig te houden, zijn
opengewerkte en transparante accessoires een mooie aanvulling.

Mangohouten
kamerscherm
Udaipur
150 cm breed
€ 199,90
(Maisons
du Monde)
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MET
GOUDGELE
ACCENTEN
Is het een rijkversierde
nomadentent onder
de sterren? Nee, met
handgeknoopte kleden,
fonkelende lantaarns
en hennaprints
toverden we de
slaapkamer om tot
een fata morgana. De
goudgele zandduinen,
karavaan met
kamelen en oase met
dadelpalmen denken
we er gewoon even bij.

De Sahara-nachten zijn koud. Plaids
en quilts vormen een behaaglijke
extra isolatielaag. Ook fijn: deze
marineblauwe deken van Madam
Stolz mag gewoon in de wasmachine.
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Trend 3

WONEN

HIPPIE
CHIC
Zonvormige
spiegel
€ 59,99
(Zara Home)

Lampje voor
waxinelicht v.a.
€ 35,- (Household
Hardware)

De verschillende
prints vormen één
geheel doordat
de hoofdkleuren
diepblauw en
goudgeel terugkeren.
Een handgeslagen
Marokkaans dienblad
dient als achtergrond
voor de mini-oase.

Nachtkastje € 160,(Maisons du Monde)

H I E R I S
H E T A L T I J D

vakantie

Kaars met print
€ 11,99 (Zara Home)

DE INGREDIËNTEN
• DE BASIS Het motto less is more

Tafellamp met
blauwe print € 89,(westwingnow.nl)

Spiegel
€ 12,(Goossens
Wonen)

Creëer een b(l)oeiend stilleven door
verschillend gevormde en gekleurde
glazen vazen te combineren. Deze
stapelbare variant is van Madam Stoltz.

Hoeslaken met dessin
v.a. € 29,99 (westwingnow.nl)

gaat niet op voor deze trend. Gebruik
uitgesproken dessins voor de raambekleding en het behang in kleuren
als okergeel, azuurblauw en smaragdgroen. Houd andere delen van
de ruimte (plafond, vloer en beddengoed) basic en wit om de bohemian
look een hedendaagse twist te geven.
• DE MEUBELS Kies voor verrijdbare,
open, lichtgewicht items om het idee
van reizen te versterken.
• HET TEXTIEL Beddengoed van wit,
knisperend katoen onder opvallende
(bruids)dekens en kelimkussens. Een
geknoopt wandkleed of volumineus
gordijn is een verrassende vervanger
voor een hoofdbord. Een overdaad
aan gordijnen versterkt het knusse
gevoel.
• DE FINISHING TOUCH Maak kleine
verzamelingen: door meerdere lantaarns, spiegels of kussens bij elkaar
te zetten, komt ieder item sterker
naar voren.

Lantaarn
€ 66,95
(merelinwonderland.nl)

Katoenen dekbedovertrek
met dessin v.a. € 39,(Hudsons Bay)
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Trend 4

MAGISCH
MARRAKESH

Geurkaars in blik: zwarte
thee en jasmijn € 16,99
(westwingnow.nl)

DE
ROMANTISCHE
RIAD
Hier wanen we ons
binnen de muren van
een eeuwenoude
riad in het rumoerige
hart van Marrakesh.
In deze slaapkamer
verstommen de
geluiden van de stad
en overheerst de stilte.
We vinden rust op een
loungeachtige bed,
zinken weg in de vele
kussens en drinken een
kop verse muntthee.

Palmboom-lampenvoet
€ 89,95 (Sissy-Boy
Homeland)

Zwart-wit kussen
€ 19,90 (Maisons
du Monde)

Zelf zo’n lekkere loungebank of knus loungekussen
maken? Op LibelleTV laat woonstylist Marit Saladini
stap voor stap zien hoe het moet. Zie libelletv.nl/serie/
maak-het-met-marit

DE INGREDIËNTEN
• DE BASIS Wit, witter, witst! Met

Poef
120x60x20 cm
€ 319,(elramlahamra.nl)

Rode poef 120x60x20 cm
€ 350,- (elramlahamra.nl)
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kleurrijke etnische motieven maken we er een magische mix van.
• DE MEUBELS Houd het laag bij
de grond. Denk: stapelbare matraskussens en lage bedbanken.
Natuurlijk mag een ruim assortiment aan kleine nachtkastjes,
bijzettafels en dienbladen niet
ontbreken.
• HET TEXTIEL Ook hier luidt
het motto: mix en match.
Gedessineerde kleden en kussens geven kleur én warmte aan
de witte basis.
• DE FINISHING TOUCH Deze
slaapkamer is bij uitstek een plek
om te ontspannen. Met veel kussens, een extra daybed, hangmat, zitzak of schommelstoel.

Goudkleurige
tafellamp
€ 49,95 (Be
Pure Home)

Dekens met pompons, kleurrijke (vintage) vloerkleden,
Beni Ouarain kleden, bruidsdekens, poefjes en kelim
kussens: de webshop elramlahamra.nl is gespecialiseerd
in het mooiste handwerk uit Marokko.

WONEN

En ze sliepen nog

L A N G

E N

Goudkleurig
fotolijstje
€ 17,99 (Sissy-Boy
Homeland)

G E L U K K I G

Ladekastje van
mangohout € 645,(House Doctor)

Bohemian luxury! Mix
etnische accessoires en
rustieke meubels met een
minimalistisch interieur
en je hebt het beste van
twee werelden: de rust en
soberheid van het hoge
noorden en de warmte en
levendigheid van Afrika.

Met deze katoenen matrasjes
van Madam Stoltz verandert
een picknickbank of pallet in
een handomdraai in een comfortabele loungeplek. Ook heerlijk om languit mee in het gras
(of voor de haard) te liggen.

M.M.V.: MADAM STOLTZ, EL RAMLA EN HAMRA, COULEUR LOCALE

Hoofdeind van massief
acaciahout en touw 160 cm
breed € 299,- (Maisons du Monde)

Bloempot met
reliëf € 3,(Kwantum)

Opengewerkte bewaarboxen, set
van 2 € 34,- (westwingnow.nl)

Geurstokjes
met vijgengeur
€ 14,99 (Sissy-Boy
Homeland)

Nachtkastje van
mangohout € 199,(Maisons du Monde)

Vloerkussen
v.a. € 150,(coco-mat.com)
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