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woon

Vier die skoonheid van die Karoo met al sy
plante, voëls, diere en berge Elsje
hul Fougere-reeks (heel onder links,
tweede van bo links, en dié met takkies
blou en geelgroen blomme). Die
gordynstof is Golden Rod (R425 p.m.)
van Skinny laMinx. Die rottangstoele
(R995 elk), tafel met glansblad en
bamboespote (R3 995) en uittrek-lamp
(R895) is van Weylandts. Die bakkie
(R195) en grootbord (R225) is van Mud
Studio, te koop by O.live.

natuurlik nuut

Die Lindy
Sales-boomets (ongeraam,
R1 500) van Handmade Frames is
te koop by SARIE
se aanlyn-winkel
op sarie.com.
Laboratoriumﬂesse (vanaf
R100 elk) en glasﬂesse (R550 en R700)
van O.live. Klein bolglas-ﬂessies met
groen koord, die hout-K en ander items
is die stilis se eie.
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Hallo, Bokkie

Dek met
koedoeplekmatjies van
papier (R99 vir 6)
van Elsje Designs
vir Moedersdag.
Dit kan by SARIE
se aanlynwinkel
op sarie.com
gekoop word.
Die afdroogdoek (R115) is van Skinny
laMinx. Kyk hoe mooi lyk dié nuwe
modekleur saam met wit breekgoed.
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wenk Nartjierooi (soos die

blom) is die kleur van die jaar.
Meng dit met wit of helder kleure,
soos skakerings van rooi, of
naakkleure, soos roompienk.

HanGende tuin

Die hangplante
(vanaf R130) is
van Black Sunbird,
soos gesien by
KAMERS vol
geskenke verlede
jaar. Die tafellamp
(R450) is van
Woolworths.
Die lae rak op
wiele (R6 995)
is van Weylandts. Die ottoman (R895)
is van Loft Living. Die groot silindriese
glasvaas (R99,99) en die kleiner een op
die rak (R79,99) is van Mr Price Home.
Die bakkie (R195), kleinbordjie (R165) en
grootbord (R225) is van Mud Studio, te
koop by O.live. Ander items, stilis se eie.
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Geraamde tuin

Glans en natuur

Om die muur meer
karakter te gee
het ons botaniese
en dierprente
gebruik, maar dit
afgewissel met
plakboekpapier
en afvalstukke
muurpapier
van Romo uit
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Gebruik ’n ou
raam. Koop
waterdigtingsmateriaal
(biddum) en knip
’n strook effens
kleiner as die
agterkant van
die raam, maar
2 keer so lank.
Vou dubbel en plaas oor agterkant van
raam met vourand aan onderkant om
’n sakkie te vorm. Laat die biddumsakkie pofferig in die raamopening
pas. Kram aan onderkant en een sykant
vas. Vul met grond en kompos. Skud
raam sodat grond net aan voorkant
bult en agterkant gelyk is. Kram bokant
en oorblywende sykant toe. Plaas ’n
ekstra stukkie biddum en plastiek oor
die agterkant en kram vas. Maak met
’n skerp mes so 3 openinge wat jy
effens ooprek. Plant hierin klein plante
en maak elke dag met ’n sproeibottel
nat. Inligting verskaf deur Toos van den
Berg Garden Village.
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Geklokte HerinnerinGe

Het jy ook ’n
sagte plek vir ’n
windpomp? Laat
lasersny jou eie
ontwerp by ’n
lasersny-winkel.
Stal dit uit onder
’n glasklok (of in
’n ﬂes, soos in
Natuurlik nuut).
Materiaal is uit die Classics IV-reeks,
ontwerp Fern, kleur Spring (R484 p.m.)
van Mavromac.

127

wenk

Draai ’n “nes” van
die lugplant oumansbaard (by
kwekerye te koop) en plaas jou
windpomp, of enige ander mooi
voorwerp, daarin.

ou lamp, nuwe prente

’n Hanglamp wat
al effens afgeleef
begin lyk, kry
nog ’n lewe met
mooi prente en
klein wasgoedpennetjies.
Knyp jou prente,
poskaarte en
groetekaartjies
met klein wasgoedpennetjies (by kunsen stokperdjie-winkels te koop) aan die
raamwerk van die lampskerm vas. Knyp
sommige prente oormekaar vas sodat
daar verskillende vlakke en dimensies is.
Gebruik ook verskillende groottes prente.
Jy kan die mooiste botaniese prente
op die internet bestel. Ons gunstelingwebtuiste hiervoor is www.panteek.com.
Die stoel (R995) is van Weylandts. Die
spekboompie (R39,99) is van Woolworths,
maar dis ook te kry by kwekerye.
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wenk

Jou moet-hê vir die jaar
is ’n spekboompie, want dis die
plant wat die meeste suurstof in die
omgewing vrystel. Dis boonop baie
maklik om self steggies te maak.
SIEN KOOPGIDS OP BL. 218
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