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PAULA  SCHOUTEN

Productie & styling

PEGGY JANSSEN

Fotografi e

Geen betere manier om de zomer naar de tuin te halen dan met printjes. 

Op kussens, plaids, vloerkleden, poefjes en met blockprints, strepen, 

ruiten, krullen… Hoe bonter, hoe zonniger!

Bonte boel
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Doen: matraskussens!
Matraskussens zijn hot deze zomer. Ze zijn lekker kleurrijk, 

makkelijk te verplaatsen en zitten heerlijk. Leg meerdere kussens 

rond een laag tafeltje voor het betere loungegevoel.
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Indiase blockprints
Een houten tafeltje of saaie stof kun je ook zelf voorzien 

van een printje. Deze Indiase blockprints zijn daar perfect 

voor. Dip ze voorzichtig met de ingesneden kant in een 

zomers kleurtje en stempelen maar! Op textiel, hout, 

aardewerk: het kan allemaal.
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Stapelwaar
Kasten als deze houden de ruimte open en 

licht en bieden plek aan je mooiste spullen. 

Stapel items met verschillende printjes op 

elkaar voor een zomers gevoel.
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Zonniger wordt het niet

Hou van blauw 
Tafel € 199,- (karwei.nl), witte draadstoelen 

€ 149,-, kussen met mintgroene verticale 

streep € 39,95 (weldaad.com), ronde witte 

kussens in stoel € 6,99 p.st. (casashops.com), 

parasol € 349,- (dacks.nl), op maat gemaakte 

loungebank en matraskussens, p.o.a., bankje 

op voorgrond € 195,-, platte manden op tafel v.a. € 5,50, lantaarn 

€ 15,95 (householdhardware.nl), keramieken bladeren € 74,50 

(madu-madu.nl), laag tafeltje € 149,- (nadinehome.nl),  

waxinelichthouders € 7,50 p.st., witte tafellantaarn € 28,50 

(merelinwonderland.nl), quilt over bankje € 64,95 (hvvinterieur.nl),  

vloerkleed € 195,-, plaid over bankje vooraan € 49,95, blauw 

kussen op bankje € 29,95 (mrsbloom.nl), rieten mand € 39,95, 

grote kaarsenhouder € 69,95 (hetkabinet.nl)

Mandenwand 
Kast € 850,- (interliving.nl), Indiaas 

schrijftafeltje € 75,-, sisal tas € 39,95 

(weldaad.com), mozaïek lamp € 57,50 

(merelinwonderland.nl), witte lamp € 89,95 

(urbannatureculture.com), behang Grenada 

nr. 367046 € 49,95 (eijffinger.com), 

vissersmanden v.a. € 35,- (householdhardware.nl), hanger aan de 

deur € 8,90 (madu-madu.nl), pastaschaal in kast € 33,50, kom 

€ 11,90 (kitchentrend.nl), roze vaasjes van gerecycled glas € 26,95 

set van 3, fruitschaal in kast € 29,- (hkliving.nl), rieten mand 

met witte rand v.a. € 75,- (mrsbloom.nl), houten krukje € 139,- 

(hetkabinet.nl), witte kandelaar € 9,99 (ikea.com), witte blockprint 

stempels € 14,- (nadinehome.nl), natuurstenen schaal € 49,95 

(hetkabinet.nl), overig (privébezit) 

Nooit genoeg kussens 
Houten paneel € 245,- (hetkabinet.nl), kussen 

ruitpatroon € 37,50, plaid € 59,95  

(weldaad.com), matraskussen in zand, roze  

en blauwe blockprint € 59,-, vloerkleed  

met blockprint in mand € 89,- (hvvinterieur.nl),  

groot blauw kussen € 69,95 (mrsbloom.nl),  

beige poef € 19,95 (casashops.com), zeegras mand € 79,- 

(householdhardware.nl), rieten mand € 24,95 (ikea.com)

We gaan stempelen 
Indiaas schrijftafeltje € 75,- (weldaad.com), 

houten veer € 46,50, witte blockprint stempels 

€ 14,- (nadinehome.nl), natuurstenen schaal 

€ 49,95 (hetkabinet.nl)

Pr int jesparadi js
Ikat sprei Multi Diamond op de bank € 125,- 

(capsicum.nl), plaid € 275,-, rood kussen op de 

vloer € 147,50 (archive-store.nl), ikat kussens 

van zijde € 49,95 (lotsofliving.nl), vloerkleed 

€ 89,- (hvvinterieur.nl), tafel € 235,- (hkliving.nl), 

turkooizen vaas € 9,99 (ikea.com), aluminium 

waxinelichthouders € 12,- (nadinehome.nl), op maat gemaakt 

rolkussen, p.o.a. (householdhardware.nl), overig (privébezit)

Kleur op de plank
Kast € 395,-, stolp € 45,- (hetkabinet.nl), 

kaarsenstandaard v.a. € 14,95 (weldaad.com), 

spiegel € 189,- (hkliving.nl), handbeschilderde 

wayan mandjes € 29,95 per 3, aluminium 

handbeschilderde doosjes € 14,95 per 3, 

kralenmandjes v.a. € 14,95 (balibliss.nl), korte 

ketting € 15, lange ketting € 37,50, kussentje € 19,95, witte sjaal 

met turkooizen streep € 50,-, sjaal van zijde € 365,-, ecru plaid 

€ 50,-, katoenen quilts € 125,-, stoffen met meerkleurige blockprint 

€ 27,50 p.m., paarse bloem blockprint € 17,50, jacquardmotief 

€ 110,- (capsicum.nl), houten schaal € 45, tas € 145,- ( archive-

store.nl), opgerolde sprei € 39,95, opgerold vloerkleed blockprint 

€ 89,- (hvvinterieur.nl), zijden ikat kussens € 59,95 p.st. (lotsofliving.

nl), vloerkleed € 29,95 (ikea.com), overig (privébezit)

Relaxen in roze
Loungebank € 179,-, kussens € 149,-, 

vuurschaal € 39,95 (karwei.nl), kleed met rode 

streep € 42,95, zomersprei € 33,50 (ottomania.

nl), op maat gemaakt ecru rolkussen, p.o.a., 

handgemaakt ecru kussen € 89,-, babouche 

slofjes € 9,50, grote zeegras mand € 79,-, 

groene glazen schaal € 6,50, theepot € 19,50, saladeschaal op poot 

€ 47,- (householdhardware.nl), rode mand € 19,99, theedoek € 4,99 

(hm.com), buitenkleed € 29,95 (wonderrugs.com), stoel € 350,- 

(dacks.nl), kussen in stoel € 29,95 (mrsbloom.nl), kamerscherm 

€ 149,- (casashops.com), klaptafel € 219,-, verzamelkastje € 179,-, 

rieten mand met witte onderkant € 39,95 (hetkabinet.nl), houten 

bordjes € 8,95 p.st. (urbannatureculture.com) 

Opgevouwen staat netjes
Behang Grenada nr. 367046 € 49,95 (eijffinger.

com), houten krukje € 139,- (hetkabinet.nl), 

gestreepte stof € 27,50 p.m., witte sjaal met 

turkooizen streep € 50,-, zijden sjaal € 365,-, 

ikat sprei Multi Diamond € 125,-, ecru plaid 

€ 50,-, oranje en paarse quilts € 125,-, stof 

paarse bloem blockprint € 17,50 p.m., jacquardstof € 110,- 

(capsicum.nl), quilt met roze bloem € 62,50 (weldaad.com)
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