De ‘altijd-goed’-zithoek
Ronde kleden kunnen op meer verschillende manieren in de kamer gelegd worden dan rechthoekige of vierkante.
Door twee verschillende ronde kleden in de ruimte te leggen, houd je toch de vrije loop in de kamer.
Kast (Piet-Jan van den Kommer, prijs op aanvraag). In de kast: wit vaasje met nopjesdessin € 9,45 (Woondock), opbergdoos € 29,95 (Zara Home), theepot € 24,95
(de Bijenkorf), boomschorskaarsen € 34,95 p.st. (Intratuin), glazen vaas € 49,95 (Nijhof), witte gebreide plaid ‘Alvine Snurr’ € 24,95, groene plaid ‘Ritva’ € 6,99 en grijze
plaid ‘Ritva’ € 6,99 (Ikea), bordjes ‘Dinera’ € 0,75 p.st. (Ikea), overig (privébezit). Grijze fauteuil Medy € 595,- (Het Kabinet), blauw plissékussentje € 9,50 (Woondock),
groen krukje € 139,- (Het Kabinet), wit vloerkleedje met gehaakte rand € 250,- (HeinsHome Design), vloerlamp en ladder (privébezit), metalen ladekastje € 249,- (Het
Kabinet), driezitsbank ‘Ektorp’ met katoenen bekleding ‘Svanby’ € 499,- (Ikea), grijze plaid € 59,95 (Zara Home), kussen met tie-dye dessin € 62,50 (Nijhof), kussen met
bloemdessin € 89,- (Nijhof), wit kussen met grote knopen € 22,95 (Nijhof), voetenbank ‘Ektorp Bromma’ met bekleding ‘Svanby’ € 149,- (Ikea), dienblad € 16,90 (Zara
Home), theepot van Dibbern € 105,95 (de Bijenkorf), kop & schotel € 5,95 (de Bijenkorf), vloerkleed € 900,- (HeinsHome Design), poef € 300,- (HeinsHome Design).
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Grijs vloerkleed Loft Lines 170x230 cm € 715,(Nijhof), vloerkleed met driehoekdessin ‘Stockholm’ € 199,- (Ikea), Perzisch wollen vloerkleed
‘Persisk’ € 999,- (Ikea), rond wolvilten vloerkleed met gehaakte rand € 500,- (HeinsHome
Design), lichtgrijs met wit vloerkleed Limone
170x230 cm € 725,- (Nijhof), grijsbruin
wolvilten stukjes vloerkleed 240x170 cm
Hamar € 749,- (FM Janssen via de Bijenkorf).

Zoveel mensen,
zoveel wensen. En
dat geldt ook voor
de zithoek. Of je
nu houdt van strak
design of van een
familiebank vol
kussens: in de
hoek zitten was
nog nooit zo leuk!

Bovenste rij v.l.n.r.: tweed Liberty met
pied-de-poule dessin € 79,40 p.m. (Wilhelmine
van Aerssen), stof Sigrid 0676 van Fanny
Aronsen € 132,- p.m. (Kvadrat), lichtgrijze
tweed Hallingdal 110 € 103,- p.m. (Kvadrat),
donkerblauwe tweed Lucca 2 € 69,- (Kvadrat),
lichtgroene met gouddraad tweed Scotty
€ 39,95 p.m. (Eijffinger).
Onderste rij v.l.n.r.: grijsblauwe glans-tweed
Rhodes € 42,95 (Eijffinger), groen met beige
tweed Elliot van Designers Guild € 88,- p.m.
(Wilhelmine van Aerssen), zwart-wit gemêleerde tweed Perla 2 € 129,- p.m. (Kvadrat),
grijs-witte tweed met glansdraad Lucca 2 € 69,p.m. (Kvadrat), bruine glans-tweed Shima € 60,p.m. (Wilhelmine van Aerssen), bruine tweed
Trento van Designers Guild
€ 50,60 p.m. (Wilhelmine van Aerssen).
Kapstokjes € 23,95 p.st. (Nijhof), vintage buisstoeltje bekleed met bruine tweed Trento van
Designers Guild (privébezit), grijs tweedkussen
€ 20,95 excl binnenkussen, bruin tweedkussen
€ 29,95 excl. binnenkussen, beige tweedkussen
€ 29,95 excl. binnenkussen. Binnenkussens
35x50 cm € 5,95 p.st. (alles van de Bijenkorf).
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Voor design-liefhebbers

Bij deze opstelling is gebruikgemaakt van de wandvlakken in de woonkamer.
Het vloerkleed zorgt voor een derde vlak wat symmetrie en rust creëert..
Designbank 02.7 van Martin Visser € 2410,- (Strand West), kussen met vintage stof € 15,47 p.m. (Design for
Delight), plaid ‘Beata’ € 29,95 (Ikea), blauw kussentje € 9,50 (Woondock), plant Philodendron Xanadu € 59,(Intratuin), kurkbehang ‘Textures’ € 39,95 per 5 meter (Eijffinger) lamp Glow Bow € 99,- (Woondock), stoel met
tafel, ontwerp van Jurgen Bey, in bepekte oplage gemaakt in opdracht van Mitterand+Cramer/Fine Art Geneva
(Studio Makkink & Bey, prijs op aanvraag), vintagevaas € 10,- (Kringloopwinkel), kommetje € 8,50 (de Bijenkorf),
stellingkast ‘Nybygge’ € 249,- (Ikea), blauwglazen fles € 15,95 (Nijhof), stolpfles € 34,95 (Nijhof), lijst met afbeelding (privébezit), witte opbergdozen € 19,95 p.st. (Intratuin), overig in de kast (privébezit), wollen vloerkleed
€ 525,- (Het Kabinet), fauteuil Coco € 895,- (Het Kabinet).
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Voor het hele gezin
Deze opstelling met hoekbank zorgt ervoor dat er in de woonkamer een scheiding ontstaat tussen het zitgedeelte en de werkhoek.
De hoekbank omsluit deels het vloerkleed.
Zwartbruine kast ‘Hemnes’ € 299,- (Ikea), pot en facetvaasje (privébezit), zwartgeschilderde ‘Fanaholm’ lijst € 9,99 met grijs linnen ‘Aina’ € 6,99/m (Ikea), vaas € 56,95
(Woondock), witte legertafel € 70,- (Combitex), zwarte stoeltjes (privébezit), vloerlamp Istan € 379,- (Emma B.), bank Piacenza incl. losse kussens ‘Draek’ € 999,- (Trendhopper), crèmekleurig kussentje € 45,95 (Zara Home), geruit kussen ‘Alvine Löv’ € 19,95 (Ikea), grijs kussen met zilverprint Tiara € 35,75 (Nijhof), bijzettafeltje met driepoot € 89,95 (de Bijenkorf), theepotje € 39,95 en theekop & schotel van Dibbern € 17,95 (de Bijenkorf), vloerkleed Ziegler € 2000,- (FM Janssen via de Bijenkorf).
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Om op te zitten, hangen, liggen

Grijze wollen love-seat Lara € 895,- (Het
Kabinet), draaifauteuil ‘Brygga’ € 249,- (Ikea),
metalen frame met draadwerk € 99,95 (Trendhopper), zwart-wit gedessineerde voetenbank
‘Kramfors Frojel’ € 249,- (Ikea), gecapitonneerde driezitsbank Rio € 1408,- (Het Kabinet),
gestreepte voetenbank Domino 90x70 cm in
wolmenging stof Barbier Noir van Designers
Guild € 934,75 (Wilhelmine van Aerssen), grijze
gebreide tafelpoef op rvs-kleurige pootjes
€ 400,- (HeinsHome Design).

