
Hammock Chair 
Rattan, max. gewicht 
90 kg € 239,- (Granit)

Samenstelling: Willemijn ter Hart (flowerstories.nl) • Portret: Marloes Bosch • Voor verkoopadressen zie inhoud.

Granit is ooit begonnen in 
Scandinavië en tegenwoordig 
verspreiden de winkels zich 
langzaam maar zeker dichter 
naar ons land toe. Er is een 
mooie winkel in Keulen, niet  
ver van de Nederlandse grens. 
Het winkelconcept is een 
combinatie tussen Dille & 
Kamille en Ikea: fris, origineel, 
basic en met authentieke 
elementen. De meeste artikelen 
worden in vier basiskleuren 
verkocht: zwart, wit, grijs en 
neutraal, waardoor alle items 
onderling ook goed te mixen 
zijn. Hopelijk komen ze snel 
naar Nederland. 

Granit Ehrenstrasse 70-72, Keulen (DE) 
ma-vr 10-19 uur, za 10-20 uur (granit.com).

Over de 
grens:
dagje 
Keulen

Een landelijke keuken krijgt met dit klassieke, grafische behang een  
eigentijdse uitstraling. Het bestaande dessin is in een nieuw jasje gestoken 
ter ere van het 70-jarige bestaan van Farrow&Ball. De aardewerken mokken 
en vaasjes met handgemaakte look zijn ook helemaal van nu.
Behang 0,53x10 m (bxl) herhaling patroon op 1,31 m € 103,65/rol (eu.farrow-ball.com).

Verschillende dessins in dezelfde vorm zorgen 
er voor dat de tafel er meteen gezellig uitziet. 
Ook leuk om de kan aan een haak aan de muur 
te hangen en er bloemen in te doen. De kopjes 
staan opgestapeld ook gezellig op het aanrecht. 
Waarom wegstoppen in een kastje? 
Aardewerk kan in verschillende dessins verkrijgbaar 13,5x22,5 cm 
(øxh) € 49,-, mokken 7,5x9,5 cm (øxh) € 8,95/set
(bloomingville.com). 

Uitgelezen: Botanical style van 
Selina Lake
Dit bijzondere botanische boek, laat op een inspirerende 
manier zien wat je met bloemen, planten en ander 
groen in je huis 
kunt doen. Door 
het creëren van 
hoekjes met een 
toefje groen tot  
het maken van 
hele guirlandes 
krijgt je huis  
een nonchalant 
groen gevoel. 

Botanical style van Selina 
Lake, 160 pag. 
Ryland Peters & Small 
€ 23,99 via bol.com  

TREND

Behang in de keuken

Think zink!
Zink zie je steeds weer 
terugkomen binnen én 
buiten. Vooral zink met 
een oude look is erg in.

Van vroeger. 
Vuilnisemmer Trash Can Retro 54 

48x39 cm (hxø) € 54,95 (Fonq).

Oude stijl. 
Zinken emmer 42 cm ø € 27,50 

(Fortune Flea).

Voor wijn- of waterflessen. 
Draagrek 38x33x22 cm (lxhxb) € 45,- 

(housedoctor.dk).

SFEERMAKER

Lief dessinWoonwatcher

Willemijn 

Willemijn heeft een voorliefde voor 
mooie beelden en alles wat met  
interieur te maken heeft. Voor 
at Home spot ze dé trends.
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Om zelf te 
doen: “Hang 
een snijplank 
aan de muur 
en plak er  
een mooie 
kaart op”

De van oorsprong Hollandse Susanne de Laat, eigenares van 
Comptoir des Objets (letterlijk: toonbank van objecten), startte in 
2014 met haar eigen webwinkel. Eerst met ‘everyday objects’ voor 

in de keuken en op tafel. Stuk voor stuk functionele ontwerpen 
die bovendien gezien mogen worden. Geen dertien in een dozijn-

producten dus, maar kwalitatief goede en originele producten,  
die hier en daar ook ecologisch zijn. Naast de schoonheden voor 

tafel en keuken heeft Susanne inmiddels ook producten toegevoegd 
voor in de badkamer en het huishouden.

Comptoir des Objets +32 486 898 693 (comptoirdesobjets.com).

Feestelijk: taart op sjiek

Je zou ’m bijna niet aansnijden... Een feest 
om naar te kijken, deze taart op  

een plateau van Comptoir des Objets.

Keukenfolklore
Met het FINSTILT servies, 
de motieven vinden 
hun oorsprong in de 
Zweedse folklore, brengt 
IKEA het gezellige gevoel 
van vroeger terug in de 
keuken. Natuurlijk wél 
met een frisse eigentijdse 
saus. Het servies is 
gemaakt van duurzaam 
aardewerk en naast 
borden, schalen en bekers 
zijn er papieren servetten 
met hetzelfde patroon 
verkrijgbaar. 
De FINSTILT serie is vanaf oktober te 
koop bij IKEA.

Na een periode van simpele lijnen, gaan we nu voor 
sierlijke en klassieke vormen met een knipoog naar 
de kastelen van weleer. Wanneer je deze royale stijl 
combineert met wat simpele meubels in wit en mat 
hout, dan wordt de kamer een mooie mix en niet tuttig.  
Voorwaar een vorstelijk gevoel. 
Bed van mahoniehout 211x162x118 cm (lxbxh) vanaf  
€ 1700,- (frenchbedroomcompany.co.uk).

GESPOT

Koninklijk slapen Wie creatief wil zijn, moet… eerst een 
fijne werkplek creëren. Het voelt heerlijk 
om al je wol, garen, tape, labels en 
meer een mooie plek te geven in een 
hoek of kast, die alleen van jou is. Als 
er één winkel is die met de creatieve 
mens meedenkt, dan is het Ikea wel. 
Eigenlijk wil je een balzaal als atelier, 
maar ook voor een kleine ruimte zijn 
er mogelijkheden te over! Kijk voor 
inspiratie op ikea.com bij trends & 
inspiratie. 

Aan de slag: inrichten 
van het atelier

De luxe. 
Stoel van hout met

linnen € 420,- 
(sweetpeaandwillow.com).

Maxima-lamp. 
Metalen lamp 33x45 cm (øxh)  

€ 99,- (light-living.nl). 

En voor onderweg heb je natuurlijk  
een mooie en handige tas voor  

brei- of borduurspullen.
Tas van katoen canvas 23x10x24 cm (lxbxh) € 65,95 

( ja-wol.myshopify.com en fringesupplyco.com).

Taartplateau van acaciahout 28 cm ø, € 49,-

Acaciahouten   
snijplank 

38,5x26x1,2 cm 
(lxbxh) € 30,- 

(madamstolz.nl).

WEBWINKEL 
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