
Ronde vormen, zachte pastels en zonnig geel: alledrie 

hebben ze een positief effect op ons humeur. Dé ideale 

combinatie dus voor een huis dat je blij maakt. 
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home
De ronde vormen en roze 
pasteltinten zijn zacht, 
het okergeel is warm. Het 
resultaat? Een kamer om 
heel blij van te worden. 
Lichtroze stoel € 449,- 
(De Machinekamer), lichtroze 
en lichtblauw rond kussen 
€ 55,-, kelim kussen 
€ 66,95, roze gebreide 
plaid € 99,95, salontafel 
€ 234,-, aardewerken mok 
€  10,75,- (Madam Stolz), 
eikenhouten bijzettafel 
€ 249,-, tweezitsbank 
€ 899,- (Made), roze quilt-
kussen € 94,- (Loods5), 
rond vloerkleed € 39,95, 
zwarte wissellijsten Gun-
nabo € 24,95 (Ikea), plan-
ten (mooiwatplantendoen.nl). 
Kleur op de wand: muurverf 
extra mat E4.07.82 
v.a. € 23,45 p.l. (Flexa).
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Wat een blikvanger! En heel 
makkelijk zelf te maken door 
een zachtroze cirkel op de 
muur te schilderen rond een 
wandplank in dezelfde tint. 
Roze geschilderde wandplank 
€ 9,99 en plankhouders € 1,50 
(Ikea), groen bord € 12,95, 
theedoeken per 2 € 25,-, crème-
kleurig potje met deksel € 7,39, 
wekker € 33,95, gouden thee-
doekhanger € 34,95, blauwe 
keukendoek € 8,95, schaartje 
€ 13,95 (Loods5), aardewerken 
schaaltjes € 10,50 (Madam Stolz). 
Zeep van Aesop vanaf € 20,- 
(Aesop via Skin Cosmetics).  
Kleur op  de wand: muurverf  
extra mat EO.03.84 en kleur  
van de cirkel en het plankje 
muurverf extra mat C3.11.72  
v.a. € 23,45 p.l. (Flexa).

Wandje met wauw-effect
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Zacht én warm:
okergeel & pastelroze
Dit doorkijkje naar de eet-
kamer is wel heel zonnig 
door de okergele kleur op 
de deurlijsten. De roze 
tinten op de wand zorgen 
voor een zachte tegenhan-
ger. Een gewaagde combi-
natie, maar o zo mooi! 
Ronde eettafel € 699,-, 
grijsgroene stoel € 69,- 
(Basic Label), groene glazen 
Sommar per 6 € 3,99, roze 
servies 18-delig € 24,95, 
lichtgrijze stoel € 49,95 
(Ikea), aardewerken mok 
€ 10,75, roze veertjes set van 
10 € 1,75 (Madam Stolz), roze, 
gele en groene stoel € 149,- 
p.st. (De Machinekamer), 
gouden hanglamp € 199,- 
(Loods5). Kleur op de muur: 
muurverf extra mat 
E4.07.82, kleur van de 
lambrisering muurverf extra 
mat C0.15.65 en kleur op 
de wand en deur in de hal: 
muurverf extra mat Full Ho-
ney v.a. € 23,45 p.l. (Flexa).
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Zacht met cirkels

Cirkels combineren mooi met… cirkels! 
Want ronde vormen maken een interieur zachter. 
Stalen bijzettafels met gekleurd bovenblad set van 3  
€ 169,-, notitieboekjes v.a. € 3,95, opbergzakje € 6,-, 
groen schaaltje € 9,95 en roze kopje € 4,95 (Loods5), 
groene fluwelen poef € 69,- (Madam Stolz), roze 
hoogpolig vloerkleed € 39,95 (Ikea), rond okergeel 
vloerkleed € 239,- (Nijhof).

Ook hier weer die zachte, warme combinatie van okergeel 
en roze. Gewoon doen! En bevalt het niet, dan is de muur 
zo weer wit geverfd. 
Rond spiegeltje € 34,25 (Madam Stolz), langwerpig spiegeltje 
€ 29,95, lichtroze knop op de muur € 25,90, draadmand € 58,- 
(Loods5), plant (mooiwatplantendoen.nl), rond hoogpolig vloerkleed 
€ 39,95, wandklok € 12,95 (Ikea), groene stoel € 149,- (De 
Machinekamer). Roze kleur op de muur: kalkverf Old Rose (Pure & 
Original), okergele kleur muurverf extra mat Full Honey (Flexa).

Vloerlamp 
€ 37,76 
(Søstrene 
Grene)

Gele plaid € 18,80 
(Søstrene Grene)

Sagaform Green plantenstolp € 30,95 (vtwonen.nl)

Vloerkleed van Blooming-
ville € 115,- (wehkamp.nl)

Bijzettafel 
Woood € 19,95 
( fonq.nl)
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Spetterend wandje
Zo’n wall-art kunstwandje met verloopeffect van 
roze naar turquoise maak je makkelijk zelf. Zet een 
grote wandplaat buiten en spat de verf er met een 
dikke kwast op. 
Gouden trolley met marmeren bladen € 345,-, roze 
veertjes set van 10 € 1,75 (Madam Stolz), roze bureau-
lampje € 49,95, koperen sieradendoos € 21,95, houten 
hand € 25,-, bovenste roze notitieboekje € 6,95, gouden 
kaarsenhouder € 16,95, gouden hanger met ronde 
vormen € 99,95 (Loods5), vierkante box set van 5 
€ 49,- (Nijhof), plant (mooiwatplantendoen.nl).

Zacht met cirkels
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Knus & grafisch
Wie durft? Van de vloer tot het plafond zijn 
grote grafische cirkels – deels over elkaar 
heen – geschilderd. De organische ronde 
vormen maken de ruimte heel knus omdat 
ze alle muren met elkaar verbinden.
Hanglamp met gouden cirkel € 165,-, kopje 
€ 6,25 (Madam Stoltz via Deens), groen nacht-
kastje met 2 lades € 39,95, roze dekbedhoes 
met kussenslopen € 39,95, lichtblauwe opberg-
doos set van 3 € 5,99 (Ikea), fotolijstje € 10,-, 
roze kussen met cirkels € 25,-, vaasje € 12,95, 
gouden kaarsenhouder € 15,95 (Loods5), roze 
bedlinnen € 129,95 (House in Style), mintgroen 
kussen € 25,-, groen fluwelen kussen € 45,- 
(Nijhof). Kleuren op de muur: muurverf extra 
mat kleur licht zalm C0.15.65, zalm E0.20.80, 
mintgroen K0.05.82 v.a. € 23,45 p.l. (Flexa).

Zonnetjes in huis
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Alle verf v.a. € 23,45 p.l. (Flexa)
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De allereerste  
stralen van het ochtend

zonnetje in huis

Geluks
MOMENTJE
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