WANDDECORATIE VOOR BINNEN & BUITEN
Als je mij al een tijdje volgt weet je dat ik erg hou van natuurlijke kleuren en materialen,
gecombineerd met stoer zwart. Met het uitzoeken van muurdecoratie probeer ik dus dezelfde lijn
aan te houden. Om dimensie en afwisseling te behouden kies ik wel voor verschillende soorten
wanddecoratie.

Omdat ik gek ben van fotografie zie je bij ons veel zelfgemaakte foto’s, in lijsten of op canvas,
bijvoorbeeld van mijn dochter Kiki en onze Aussie Mickey. Verder heb ik van onze verre reizen mooie
linnen en suède afbeeldingen ingelijst. Door verschillende dingen aan de muur te hangen wordt een
ruimte interessanter. Bij ons vind je dus ook mooie wandplanken, spiegels, een toffe hoed, leuke
placemats met een andere bestemming of cosy herinneringen aan de muur. En natuurlijk switch ik
ook wel ‘ns, want de veranderdrang komt af en toe opzetten. Never a dull moment!

Op dit moment zijn muurcirkels helemaal hot. Je ziet ze los of in groepjes en in diverse afmetingen,
toffe eyecathers. Ronde vormen zijn sowieso erg geliefd. Ze doorbreken de rechte lijnen en geven
het interieur een zachtere uitstraling. Zo viel mijn oog op de muurcirkels van House of Valley, een
leuk adres voor hippe en vooral betaalbare woonaccessoires. Ik koos voor deze leuke pampas cirkel.
Een beetje natuur in huis en de kleur zwart erbij, helemaal mijn ding dus. Het is gemaakt van Forex
(licht buigbaar pvc met een harde toplaag en weegt bijna niks). Je kunt ‘m ophangen met tape. Heb
je ook interesse in zo’n leuke roundie? Kijk dan maar op www.houseofvalley.nl/c5559303/muurcirkels/

Ik zou geen interieur-gekkie zijn als ik ook niet even bij het aanbod van de tuinposters spiekte. Ook al
moet het voorjaar nog beginnen, in de winter moet de tuin ook gezellig zijn toch? Onze tuin kreeg
vorige zomer een make-over en sindsdien is er al veel over gevraagd en gesproken. Vooral over de
plek met de buitenhaard, echt heel tof! Om af en toe een beetje variatie aan te brengen vind ik een
tuinposter ideaal. Hoe vinden jullie deze afbeelding met de decoratieve gedroogde berenklauw? Het
materiaal is van Bisonyl, dus waterafstotend. Ook te vinden bij www.houseofvalley.nl/c5319263/tuinposters/

Krijg je nu ook zin om aan de slag te gaan met wanddecoratie en heb je nog vragen? Dan weet je me
te vinden 😊
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