Binnenpret

Inspiratie

Op de Woonbeurs

Amsterdam vorig jaar
hebben we voor het
eerst een compleet
kinderhuisje ingericht.
Geniet hier nog één
keer van de mooie
kleuren, Hollandse

Alle papierkunst in ons kinderhuisje werd gemaakt door
kunstenaar Ellen van Toor.
www.ellenvantoor.nl

ontwerpen en origi-

Een rustige basis
* De vloer: laminaat, witte

geborstelde den, collectie
Perspective (Quick-Step)
* Raambekleding: shutters
turkoois RAL 6027 (Jasno
Shutters)
W

* anden: behang Festival
(Eijffinger); verf wit
ON.00.90 (Flexa Colors).

nele papierkunst!

> Nuchtere
romantiek
Het kinderbedje is een
Hollands ontwerp van Warber
en gemaakt van ingewit
iepenhout. De klamboe
maakt het bedje lekker knus.
De theepot is zelfgemaakt
van papier-maché (de
beschrijving vind je op www.
ariadneathome.nl/idee/ideeëngids - november 2008).
‘Volwassen’ meubels, zoals de
salontafel, loveseat en kroonluchter, kun je ook goed in de
kinderkamer gebruiken, met
de grappige hondenstoeltjes
als eigenwijs contrast.
Ledikant Koes € 1390,- (Pilat & Pilat);
beddengoed, knuffels aan bed (Kids
Factory); klamboe Miguelito € 29,(Klamboe Unlimited); kroonluchter
€ 459,- (Hoffz); salontafel € 459,(Zenza); stoelen hond van gerecyclede
stof (Pure People Products); theemuts
(AnneMerlijn); vloerkleed Hey-sign
€ 690,- (Kolk en Kolk).
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Styli ng: Li n da van der Ham; Fotografi e: Denn is Bran dsma. voor verkoopadressen zi e i nhoud.

Binnenkijken in het kinderhuisje? Op
www.ariadneathome.nl vind je een filmpje
van styliste Marlies.
at Home Kinderen
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Origami op z’n Hollands!
Een bootje of een waaier…
Papier vouwen en knippen
wordt door Ellen van Toor
verheven tot kunst met
een knipoog.

Papierkunst
Een àndere commode
Een ladekast heeft een prima hoogte om als
commode te gebruiken. Ook hier zorgt de
geknipte kartonnen kleding voor vrolijk accenten. Ladekast € 795,- (Zenza); commodekussen, knuffels,
trommel, wit kussen (Kids Factory); kapstok (Pilat & Pilat);
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Arabisch ambacht
shutters turkoois RAL 6027 (Jasno Shutters); matraskussens
effen (ICE Tapijten); matraskussen stof met dessin (Pure
People Products); lamp op tak (Duran); laminaatvloer, witte
geborstelde den, collectie Perspective (Quick-Step); vloerkleed Hey-sign € 690,- (Kolk en Kolk);

Handwerk uit Egypte : de commode en alle
tafels zijn met been ingelegd. De shutters in
het kinderhuisje zijn lindegroen en turkoois,
je kunt er de lichtinval perfect mee regelen.
Tafel € 395,- (Zenza); paard (Shirdak); lamp op tak (Duran);

vogelkooi, knuffel (Kids Factory); glazen stolp (HomeShop
Good Living); laminaatvloer, witte geborstelde den, collectie Perspective (Quick-Step); shutters lindegroen RAL 6019
(Jasno Shutters).

at Home Kinderen
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< Stoer &
praktisch
Een robuuste boekenkast van
onbewerkt eikenhout biedt
plaats aan speelgoed en
opbergmanden, -blikken en
-bakken. De laminaatvloer is
makkelijk in onderhoud.
Boekenkast Malaga € 2175,- (De
Troubadour); fauteuil Montauk Point
€ 899,-, vitrinekistje (Rivièra Maison);
poef (Pure People Products); op de
kast: konijnlampen v.a. € 45,- (Keet in
Huis); in de kast : blikken, manden
van recycled papier (Pure People
Products); mechanisch speelgoed
(Mechanisch Speelgoed); glazen stolpen (HomeShop Good Living); spaarpot bus, gitaar (Kids Factory); taartplateaus (Riverdale); bal (Colorique);
kussens, wolvilt met bloemapplicaties,
poef met bloemen van vilt (Anne
Merlijn).

Kinderhuisje
Het at Home kinderhuis is
ontworpen door Gieke van
Lon en ingericht door styliste
Linda van der Ham. Project
redacteur Sanne Ribbers was
de zakelijke spin in het web.
Het kinderhuis is, net zoals
het volwassen at Home huis,
gerealiseerd door standbouwer Timber Works.

Droomplek
> Oud &
nieuw
Naast zo’n droombed in wit
geeft een groen geverfd, oud
kastje een pittig accent. Het
stoeltje heeft een leuke oudHollandse uitstraling en is in
wit weer helemaal van nu.
Bed BamBam, € 495,- beddengoed
Damai € 139,95 (Kids Factory); plaid
(Bloom); kastje (uniek exemplaar),
bureaulampje, lichtbruine kussens
(Het Kabinet); houten haak (Pilat &
Pilat); kunst aan de wand (Ellen van
Toor); ezel, juwelenbox, knuffels (Kids
Factory); kinderstoel (Merkelbach);
witte ketting (DR Wonen); vloerkleed
(Kolk en Kolk).
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