
STEEL DE STIJL
waterpotten met sleets karakter (vanaf 95 euro, stylexclusief.nl), oude side table (1.650 euro, aurapeeperkorn.com), oud houten krukje (98 euro, aurapeeperkorn.com), 
grote sleetse pot met olijfboom (365 euro, stylexclusief.nl), kunst Georgius Jacobus Johannes van Os (325 euro, muurmeesters.nl), lamp geïntegreerd in de wand 
(stylexclusief.nl), kalkverf op de wand kleur Evening Shadow (pure-original.nl), klinkertjes van Castle Stones op de vloer (stylexclusief.nl) 

S T Y L E
L A BELL A  TOSC A NA

De magie van Toscane: nergens ter wereld komen natuur 

en cultuur in zo’n perfecte symbiose samen. Breng die magie naar hier, 

en ervaar de schoonheid en de troost ervan.

ST YLING: WY TSKE HARTOG FOTOGRAFIE: SARAH VAN HOVE

La magia toscana

“ Kies voor eenvoud 
en laat onnodige 
woonaccessoires 
weg. Een verdwaalde 
olijfboom in huis 
geeft een zonnig 
zuiderlijk karakter 
aan een interieur.”
ST YLISTE WY TSKE HARTOG
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“Klassiek vormgegeven meubels geven een 
romantische uitstraling aan een interieur”
ST YLISTE WY TSKE HARTOG

STEEL DE STIJL
kroonluchter (stylexclusief.nl), kunst Christiaan Lieverse (2.500 euro, christiaanlieverse.com), eetkamerstoeltje (nettydegroot.nl), kasteelbankje 
(stylexclusief.nl), gordijnen transparant geweven linnen met motief, stoffen huis Lizzo,plaid zwaar linnen violet (mlfabrics.nl), kleurenpalet: Moorland 
(pure-original.nl), Soft Asparagus (pure-original.nl), Belgian Wilderness (pure-original.nl), Oyster (paintingthepast.nl),  Aubergine (paintingthepast.nl),
 Mauve Love (pure-original.nl)

 Voor een warm Toscaans interieur kies je 
voor aardetinten.

 Naast de aardetinten is het mooi om 
voor één accenttint te kiezen, denk aan de 
diepe tinten uit de fresco 
wandschilderingen van Michelangelo. 

 Ook wijnrood, poederroze, flessengroen 
of staalblauw zijn tinten die passen bij een 
typisch Toscaans ‘sleets’ kleurenpalet.

SLIMME STYLINGTIPS

- KLEURENPALET -
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- PRINTS -

 Geef alle wanden in een vertrek 
dezelfde tint. Zelf werk ik graag met 
kalkverf op de wanden voor een warme 
en unieke sfeer. Dit 100% mineraal 
product geeft een matte en poederige 
uitstraling. 

 Kies voor grote meubels en wees 
zuinig met woonaccessoires. 

 Kleur kun je creëren met kunst en 
bloemen. Zorg ervoor dat kleuren 
herhaald worden in bv. kaarsen, kussen-
tjes of een plaid op de bank.

SLIMME STYLINGTIPS

STEEL DE STIJL
bank Job collection (stylexclusief.nl), fauteuil (nettydegroot.nl), kunst: een meisje in het blauw (799 euro, muurmeesters.nl), geschoren Perzisch tapijt (stylexclusief.nl), 
houten bankje (235 euro, aurapeeperkorn.com), kaarshoudertje Broste  (6 euro, stylexclusief.nl), linnen plaid kleur violet (239 euro, mlfabrics.nl), linnen kussens 
(stylexclusief.nl), kussens stone washed velvet (27 euro, mlfabrics.nl), kussen met kant en lovers van Arte Pura (stylexclusief.nl), XL potlamp op keuken met linnen kap 
(460 euro, stylexclusief.nl), prints: behang Horizons dessin (arte-international.com), wandpaneel Carf Ansari wit houtsnijwerk (ptmd.nl)

“Wens je een landelijk 
karakter in je interieur, 

kies dan voor sobere tinten 
en natuurlijke materialen 
als linnen wol en katoen.”

ST YLISTE WY TSKE HARTOG
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 De ruwe Castle Stones en houten 
elementen steken stoer af bij het 
moderne bad en de mat gouden 
badkamer accessoires.
 

 De rijke stof met glasdraad en 
bloemmotief geven de ruimte een 
romantisch karakter.

SLIMME STYLINGTIPS

SOPHIE VAN BREDA EN 
WYTSKE HARTOG
stylexclusief.nl
> Wat mij zo aantrok in deze 
productie: we hebben er 
voor gekozen om de shoot 
in onze eigen vertrouwde 
werkomgeving te realiseren, 
in onze boerderij. Ons 
uitgangspunt en idee was het 
pure karakter van materialen 
te fotograferen en een 
Italiaans accent te geven met 
luxe stoffen en dramatische 
kunst. De kalkverf wanden, 
met beton afgewerkte trap 
en stoere tegels vormen 
een ideale basis voor deze 
Toscaanse sfeeropdracht. 

STEEL DE STIJL
houtsnijwerk (stylexclusief.nl), zeepketting (18 euro, ottomania.nl),  houten krukje (110 euro, stylexclusief.nl), zeeppompje in mat goud design 
(via decor-walther.com), spiegel in mat goud design (via decor-walther.com), houten schaal (98 euro, aurapeeperkorn.com), handdoeken (houseinstyle.nl)

“Combineer 
sobere met rijke materialen 
voor Italiaanse allure.”
ST YLISTE WY TSKE HARTOG
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