STYLING

&

Herfstgeuren
								 -kleuren

WANNEER DE DAGEN WEER KORTER EN DONKERDER WORDEN, IS HET TIJD OM HET BINNEN
EXTRA GEZELLIG TE MAKEN EN AAN DE SLAG TE GAAN IN DE KEUKEN. STYLISTE WYTSKE
HARTOG VAN STYLEXCLUSIEF TOONT ONS HOE ZIJ IN DE HERFST VOOR EXTRA WARMTE EN
EEN KNUS GEVOEL ZORGT.

Styling: Wytske Hartog (stylexclusief.nl). Met dank aan StyleXclusief voor de locatie.
Fotografie: Marie Houttequiet
Met dank aan braez.com en houseinstyle.nl voor de kledij
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Bij christiaanlieverse.com
1. schilderij (prijs op aanvraag)
Bij brostecopenhagen.com
2. hoge vaas (prijs op aanvraag)
3. gouden schaaltje (29 euro)
Bij sukha-amsterdam.nl
4. 2 kokosnootkandelaren (17,95 euro)
Bij stylexclusief.nl
5. hoge kookpot van Black Pottery (72 euro)
6. steelpannetje van Black Pottery (32 euro)
7. lage glazen vaas (19 euro)
8. ronde XL snijplank (29 euro)
9. keukengreepjes van Dauby (prijs op aanvraag)
10. houten bankje van Aura Peeperkorn (198 euro)
11. plaid Mohair van Himla (220 euro)
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- styliste -

WYTSKE HARTOG

“Wanneer ik een ontwerp
voor een ruimte uitwerk,
verzamel ik graag materialen
die mooi op elkaar
aansluiten. Ik zorg voor
subtiele contrasten door ruwe
materialen als beton, staal
en linnen te combineren met
iets glanzends zoals mozaïek
of satijn. Dat maakt een
interieur vaak net een beetje
vrouwelijker.”

“Kies voor een rustige basis. Hier zijn de
wanden, het keukenblad en de tegels qua kleur
slechts verschillend in nuance. De zwarte
stalen grepen vallen zo nog meer op en mogen
qua vorm best van elkaar verschillen”
Wytske Hartog
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Bij sissy-boy.com
1. glazen kannetje met goud (29,99 euro)
2. goudkleurige garde (19,99 euro)
3. houten lepel (3,99 euro)
Bij brostecopenhagen.com
4. zwart ovaal bord (8,50 euro)

“Door glanzende materialen toe te passen in een
sobere keuken ontstaat er een speels contrast”
Wytske Hartog

Bij stylexclusief.nl
5. XL snijplank (34 euro)
Bij brostecopenhagen.com
6. theedoek (14 euro)
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Bij stylexclusief.nl
1. klein kommetje van Black Pottery (16 euro)
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Bij stylexclusief.nl
1. kast van Hoffz (3.195 euro)
2. houten dienblad in vorm van vis (19 euro)
3. ruwe stenen kom van PTMD (9 euro/stuk)
4. plaid van ML Fabrics (139 euro)
5. diverse stoffen (prijzen op aanvraag)
6. kussen van ML Fabrics (44 euro)
7. klos met schaar (13 euro)
8. fairtrade mand (27 euro)
9. houten krukje van Aura Peeperkorn (129 euro)
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Bij brostecopenhagen.com
10. vitrinekistje (15 euro)
11. schaal XL (63 euro)
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Bij stylexclusief.nl
1. deegroller One World (19 euro)
2. bord Sand (11 euro/stuk)

Bij brostecopenhagen.com
3. vitrinekistje (15 euro)
Bij stylexclusief.nl
4. houten krukje van Aura Peeperkorn (129 euro)

“Vul een servieskast met items die u blij
maken. Leg de planken niet te vol en leg alles
op kleur, zodat het een rustig geheel vormt”
Wytske Hartog
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“Natuurlijke materialen
als linnen, ruwe zijde en
wol geven een interieur een
chique uitstraling”
Wytske Hartog
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Bij stylexclusief.nl
1. diverse stoffen (prijs op aanvraag)
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Bij christiaanlieverse.com
1. schilderij op achtergrond (prijs op aanvraag)
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Bij stylexclusief.nl
2. vaas XL van PTMD (139 euro)
3. salontafel van een oude deur (1.150 euro)
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Bij sukha-amsterdam.nl
4. schommel (228 euro)
Bij sissy-boy.com
5. rond vloerkleed van sisal (129,99 euro)
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Bij brostecopenhagen.com
1. kommetje (6 euro)
Bij stylexclusief.nl
2. honinglepel van Dille & Kamille (2,50 euro)
3. snijplank XL (34 euro)

Bij sukha-amsterdam.nl
1. kommetje Esther van der Sluis (34 euro)
2. kommetje Esther van der Sluis (24,99 euro)
Bij stylexclusief.nl
3. bord Pure by Pascale Naessens (rond: 46 euro; ovaal: 27 euro)
Bij brostecopenhagen.com
4. servet (7 euro)

“Door servies te combineren maakt u een
gedekte tafel interessant. Een mooie vondst in
combinatie met een basisservies in aardse tinten
vormt een geheel dat een verhaal vertelt”
Wytske Hartog
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Bij stylexclusief.nl
1. kroonluchter (prijs op aanvraag)
2. vazen Old Pottery van Aura Peeperkorn (prijs op aanvraag)
3. antiek kastje van Aura Peeperkorn (prijs op aanvraag)
4. eetkamerstoel Nesu by Job (539 euro)
5. kussen satijn (36 euro)
6. Chinese theekopjes (7 euro)
9. oud chinees schaaltje van Aura Peeperkorn (45 euro)
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Bij sukha-amsterdam.nl
7. beker Esther van der Sluis (37,50 euro)
8. kom Esther van der Sluis (34 euro)
Bij brostecopenhagen.com
10. bord Sand (21 euro)
11. kom Sand (12 euro)
12. gouden lepel (15 euro)
13. tafelkleed (150 euro)
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Kleuren en prijzen van de getoonde producten kunnen afwijken in de winkel.
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