
EEN LOFT IN HARTJE ANTWERPEN, EEN PRACHTIGE REALISATIE VAN DAUBY. OP DEZE LOCATIE 
GING ONZE STYLISTE MARIE MASUREEL AAN DE SLAG OM ÉÉN BED TWEE TOTAAL VERSCHILLENDE 

LOOKS TE GEVEN. VAN SOBER GRIJS EN ECRU TOT DIEPBLAUW EN OKERKLEURIG. 

Styling en tekst: Marie Masureel – Fotografie: Sarah Van Hove
Met dank aan Dauby (dauby.be) voor de mooie locatie
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STYLINGTIP

Een sobere krans zorgt voor een extra 
eyecatcher. Je kan deze gemakkelijk zelf 
maken. Bevestig gedroogde tijmtakjes 

dakpansgewijs aan een metalen ring en 
hang de kans op aan een juten touwtje.

“Niet alleen bedlinnen, maar ook 
accessoires zorgen voor een 
persoonlijke toets in de slaapkamer”
MARIE MASUREEL
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“Wanneer het lente wordt, kun je 
de extra spreien opbergen. De lichte 
basis van het linnen beddengoed is 
het hele jaar door mooi”
MARIE MASUREEL

Voor deze look haalde ik mijn inspiratie uit de 
ijsvlaktes aan de poolcirkel. De tinten variëren 

tussen grijs, ecru, wit, parelmoer en ijsblauw. Dit 
zorgt voor een ‘net-geen-ton-sur-ton-effect’, net 

als de ijslagen van een gletsjer. Weinig kleur-
contrast dus, maar wel een boeiende variëteit 

aan texturen. Zo heb ik gespeeld met fijnere en 
grovere stoffen, om dit effect te bekomen.
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Voor deze tweede look verdiepte ik me in de 
hoogvlakte van Tibet, met diepblauwe luchten 

en uitgestrekte bruine steppevlaktes. Waar 
het klimaat hard is en de winters ijskoud, maar 

de kleuren vooral heel warm. Kaneelkleur, 
oker, diepbruin ... ze dragen stuk voor stuk bij 
tot een aangenaam gevoel, waar je het warm 
van krijgt. In dit bed wil je blijven liggen tot de 

winter helemaal voorbij is!
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STYLINGTIP

Laagjes? More is more, denk ik dan! Niet 
alleen om de koude nachten te lijf te gaan, 
maar ook gewoon omdat het mooi is. Leg 
verschillende plaids en spreien op het bed. 
Zorg ervoor dat ze elk niet te zwaar wegen 
en dat ze elkaar een beetje overlappen. Dat 

mag zelfs wat kriskras zijn. Ook lichtjes 
oversized is altijd mooi. Ook voor de kus-

sens geldt: hoe meer, des te groter het 
gevoel van luxe en comfort. Laat de kleuren 
en texturen van de spreien terugkomen in 
de kussens voor een harmonieus geheel. 

“Ontbijt op bed? Zorg ervoor dat je 
bordjes en kopjes bij het kleurenpalet 
van je slaapkamer passen”
MARIE MASUREEL
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ProductinformatieMaking of

Onderste plaid van gerecycled denim 
(119 euro, bymolle.com), bovenste 
plaid van merinowol (119 euro, 
bymolle.com), theekan Marimekko 

(75 euro, moose-in-the-city.com), 
theekop Marimekko (14 euro, moose-
in-the-city.com), boek Rock The 
Shack (39,90 euro, moose-in-the-
city.com), boek Instagrammar - nordic 
(14,99 euro, moose-in-the-city.com)

Plaid Bjerre rechtsboven (139,95 euro, 
houseinstyle.nl), plaid Moss linksboven 
(199,95 euro, houseinstyle.nl),  
plaid gerecycled denim (119 euro, 
bymolle.com), plaid Nice (209,95 euro, 
houseinstyle.nl)

Keramiek Nordic Sand van Broste 
(12,50 euro/set van 2,  
moose-in-the-city.com)

Fles van Datcha (85,50 euro, 
vangastel.be), hemd Bodil (79,95 euro,  
houseinstyle.nl), grof gebreid kussen 

Devon (64,95 euro, houseinstyle.nl),  
kussensloop Misty Grey (vanaf 
28 euro, bymolle.com), overige 
accessoires (eigendom stylste)

luikkandelaren van Puur Wonen 
(vanaf 35 euro, facebook.com/
landelijkwonenbylie), tafelkandelaar  
van Puur Wonen (30 euro,  
facebook.com/landelijkwonenbylie)

kopje Merci (6,95 euro, vangastel.be), 
bord Merci (14,95 euro, vangastel.be), 
houten emmer (65 euro,
facebook.com/landelijkwonenbylie)

schapenvacht (65 euro, facebook.com/ 
landelijkwonenbylie), stoffer (30 euro, 
facebook.com/landelijkwonenbylie), 
kwasten (vanaf 25 euro, facebook.com/ 
landelijkwonenbylie), kandelaar 
(klein: 16,99 euro, groot: 26,49 euro, 
vangastel.be)

vloerkleed Lene Bjerre (225 euro, 
vtwonen.be of vtwonen.nl), blauw 

kussen op de grond van Lene 
Bjerre (58,09 euro, vtwonen.be), 
plaid Devon indigo (229,95 euro, 
houseinstyle.nl), dekbedovertrek 
Cinnamon (vanaf 129 euro, bymolle.
com), bruin pluizig kussen (95 euro, 
anthracite.be)

plaid Devon Indigo (229,95 euro, 
houseinstyle.nl), toilettas La Cérise 
sur le Gâteau (31,95 euro,  
vtwonen.be), borstel (12,95 euro, 
moose-in-the-city.com), body lotion 
Wild Rose (35 euro, moose-in-the-
city.com), dekbedovertrek Cinnamon 
(vanaf 129 euro, bymolle.com), 
stofstaal Broderie (anthracite.be)

Dekbedovertrek en kussenslopen  
Pistoia (249,95 euro, houseinstyle.nl),  
grof gehaakt kussen Manchester 
(79,95 euro, houseinstyle.nl)

Gordijnroedes en ijzeren staaf met 
verlichting boven bed (prijzen op 
aanvraag, dauby.be), schapenvachten 
(vanaf 89 euro, vachtvanvilt.nl), plaid 
op bankje (119 euro, bymolle.com),  
sprei Nice met stiksels (209,95 euro, 
houseinstyle.nl), dekbedlinnen en 
kussenslopen Pistoia (249,95 euro, 
houseinstyle.nl), bankje (eigendom 
styliste), houten kommen (25 euro,  
facebook.com/landelijkwonenbylie)

STYLINGTIP

Haal voldoende kussens en plaids 
in huis, zodat je er meerdere op 

je bed kunt combineren. Durf ook 
kleuren te mixen, het hoeft heus 

niet altijd ton-sur-ton te zijn.

“In de slaapkamer moet je tot rust 
kunnen komen. Ook wellnessproducten 
kunnen hun steentje bijdragen” 
MARIE MASUREEL
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