
ZELF EEN MOODBOARD MAKEN?
ZO DOE JE DAT!
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Mijn naam is Anne Tiems. Ik doe niets liever dan jou helpen een plek te creëren waar jij
je fijn en veilig voelt. Een plek waar het elke dag een feestje is om in thuis te komen.
 
Hoe ik dat doe?
 
Door te 'zien', te 'luisteren' en te 'voelen'  krijg ik snel een beeld van de knelpunten. 
Ik zie al snel de 'Big Picture' en weet dit te vertalen naar een passend interieur. 
Ik vind het te gek om dit traject samen te doorlopen.
 
Ook ben ik als interieuradviseur verbonden aan Karwei Emmeloord waar ik iedere 1ste
zaterdag van de maand aanwezig ben voor gratis interieur- en kleuradvies.
 
 
Hartelijke groet,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tof dat je mijn e-book hebt gedownload.

Anne

.....Voordat je verder leest, nog even dit;

Bron: Eigen foto

Er zijn redenen genoeg te bedenken waarom je met je interieur aan de slag wilt
gaan. Het belangrijkste is dat je een interieur creëert die uitstraalt wie de bewoners
zijn. Pas dan voel je je echt thuis.
Het gaat niet om designspullen of dat je woonkamer er uitziet alsof je een showroom
in loopt. Het gaat vooral om de combinatie van dingen die je dierbaar zijn of waar je
gewoon graag naar kijkt.
 
Het is dus eigenlijk een kwestie van combineren. Juist de spullen met een verhaal zijn
een extraatje in je interieur. Écht..... een interieur hoeft niet helemaal te kloppen, het
wordt hierdoor juist spannend en eigen.
 
Loop je vast in het vertalen van de tips naar jouw eigen interieur en/of vind
je het fijn wanneer ik met je mee denk? Stuur dan een mailtje naar:
info@styledbyanne.nl óf doe een telefoontje; 06-27070693
We kunnen altijd een vrijblijvend gesprek inplannen om te kijken of ik iets voor je kan
betekenen.
 
 
Succes en veel leesplezier!



Een moodboard is een verzameling van inspirerende beelden die een bepaalde stijl/sfeer
uitdrukken. Een moodboard is heel handig wanneer je een ruimte opnieuw wilt inrichten,
om achter je eigen stijl te komen of om mee te nemen wanneer je gaat woonshoppen en 
je thuis wilt komen met de juiste woonaccessoires. Behalve handig is het ook superleuk 
om te maken.
    
Online of op papier?
 
........Wat je zelf het prettigst vindt. Ik raad aan om er 1 te maken op A3 formaat papier (of
stevig karton). Omdat je dan ook kunt werken met kleur- en textielstalen. Zo ontstaat er een
echte look & feel.
 
Online: 
 
Op de computer maak je met behulp van programma’s zoals Photoshop, INdesign(betaalde
versie) of een ander handig programma een digitaal moodboard. 
Ook in Word of Powerpoint is het mogelijk om afbeeldingen te ordenen.
Verzamel je afbeeldingen van internet, bijvoorbeeld  foto’s van je vakantie of andere
inspirerende afbeeldingen en gebruik ze in jouw moodboard.
Ook online kun je een moodboard maken. Websites zoals Pinterest, Roomstyler of Pic
Monckey zijn geschikt om afbeeldingen mee te verzamelen, te ordenen of om een
moodboard mee te maken.
 
Op papier: 
 
Knippen en plakken is voor de meeste mensen het gemakkelijkst, je hebt immers geen
computerprogramma’s nodig en je kunt lekker creatief te werk gaan.
 
Hoe kun je zelf het beste een moodboard maken? Om je op weg te helpen heb ik een
stappenplan uitgewerkt. Voor het gemak ben ik uitgegaan van 'oldschool' knippen en
plakken ;-). 
 
 

MOODBOARD
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STAPPENPLAN
 

Tijd om aan de slag te gaan ;-)!
 
STAP 1: Verzamelen
 
Verzamel woontijdschriften om lekker in te bladeren en te knippen. Ook kun je (gratis)
kleurstalen ophalen van verfkleuren die je aanspreken. Hetzelfde geldt voor behang en
vloerstalen. Opgeslagen online afbeeldingen kun je eventueel uitprinten. 
Neem hier echt even de tijd voor, hier mag je best meerdere dagen voor uittrekken.
 
Tip: Maak per ruimte een aparte inspiratie map (woonkamer, keuken, slaapkamer etc.).
 
 
STAP 2: Knippen
 
Knip alles uit wat je aanspreekt, denk aan quotes, meubelstukken, sfeerbeelden of
kleuren. Wees nog niet te kritisch, je gaat later bepalen wat je het mooist vindt.
 
 
STAP 3: Filteren
 
Bekijk de verzameling opnieuw, foto’s die je nu toch minder aanspreken leg je weg. 
Let hierbij ook op de functie van desbetreffende ruimte.
Je kunt afbeeldingen op verschillende manieren bekijken: Welke vormen spreken mij
aan? Welke kleuren op de afbeelding spreken mij aan? Welke materialen spreken mij
aan?
Maak nu keuzes. Kies b.v. uit 3 banken en vloerkleden de beste combinatie. Past het
gekozen behang ook bij het vloerkleed? En combineert dit met de vloer?
Uiteindelijk houd je een klein aantal afbeeldingen over. Met ongeveer 10 afbeeldingen
kom je een heel eind.
 
Tip: zorg dat de afbeeldingen goed bij elkaar passen qua sfeer, kleur en vorm.
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STAP 4: Plakken
 
Wanneer je alles verzameld hebt, kun je gaan plakken. Voordat je dit gaat doen is het
belangrijk om eerst een compositie te maken. Tevreden? Dan kun je gaan plakken.
Ook zou je het op tafel kunnen leggen en er van bovenaf een foto van kunnen maken.
Zo hoef je dat grote vel niet te bewaren en heb je jouw moodboard altijd bij de hand.
Heel handig wanneer je gaat shoppen ;-)
 
Tip: Maak voor iedere ruimte een apart moodboard. 
Wanneer je de verschillende moodboards naast elkaar legt, kijk dan naar wat er in ieder
moodboard terug komt. Dezelfde kleuren, vormen of materialen? Dezelfde sfeer en stijl?
Voor een samenhangend interieur is het belangrijk dat er eenheid is. Dat de verschillende
ruimtes bij elkaar passen en in elkaar overlopen qua vorm, kleur, materialen, sfeer en stijl.
dit geeft rust in je interieur.
 
STAP 5: Vertalen
 
Tijd om je moodboard te vertalen naar concrete wensen.
Aan de hand van je wensen ga je bepalen welke beslissingen je neemt over materialen,
vormen, kleur sfeer en stijl van de verschillende interieuronderdelen. 
Kijk goed naar je huidige interieur en vergelijk deze met je moodboard. 
 
Tip: Begin met de grote items zoals vloer, wandafwerking, raambekleding en grote
meubels. Kijk vervolgens naar kleinere meubels en als laatste naar de accessoires. Ook is
het belangrijk om dure en mindere kostbare items in kaart te brengen. 
Het is verstandig om hier notities van te maken.



Hebben mijn tips geholpen? 
Vind je het leuk om op de hoogte te blijven?

Volg mij dan op FB, INSTA en Pinterest.
 

PS je doet mij een groot plezier als je jouw
enthousiasme wilt delen via social media

06 - 27070693
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Ruimte voor notities:

Lets connect!
 

© WWW.STYLEDBYANNE.NL | INFO@STYLEDBYANNE.NL




