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PLAAT LXXXIX.

N°. I. Een Rustiek Huisje; het onderde gedeelte ran ouden flecn, en voorts van niuw

hout vervaardigd, en met riet of ftroo bedekt.

2. 3. 4. Twee Tuinbanken en een Tuinftoel,

PLAAT XC.

De twee Tekeningen, ieder van eene bijzondere bouworde, op deze Plaat voorgefleld, zija

zeer gefchikt, om op platte fchotten gefchilderd te worden. Men ziet uit de Tekeningen zelve,

dat N*. I zodanig geplaatst moet worden, dat 'er, door de opening, een of ander fprekend

voorwerp gezien wordt.

3. en 4 Tuinbanken.

PLAAT XCr.
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PLAAT XCI.

N". I. Een Landelijk Gebouwtje, dat met zeer geringe kosten temaakenis, enzeeraardig

tekent. De binnenverdeeling en inrichting hangt af van het gebruik, dat men verkiest daarvan te

maaken, hetzij tot wooning van een Arbeider, Jager, Boschvvagter of zoortgeUjken , ofwel

tot een menagerie, llalling van vee enz.

c. Gothisch Gebouwtje.

3. en 4. Platte Gronden , zooals men dezelven zoude kunnen inrichten.

5. en 6. Tuinfioelen van ruuw hout, tegelijk zeer gefchlkt, om in Landelijke Huisjes geplaatst

te worden.

PLAAT XCII.

I. Een rood Boschhuisje , van flroo en reenwerk gemaakt.

c. Deze Tekening is gefchlkt, om met geringe kosten een deftig aanzien aan een of ander

noodzakelijk gebouw op een Landhoeve te geven. De kolommen zijn ruwe boomftammen.

S. Grond van N". i.

PLAAT XCIIL
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PLAAT XCIII.

Daar Rustieke en andere Huisjes niet overal voegen , en de fmaaken daarenboven vcrfchillen,

is men ook bedacht, van tijd tot tijd meer nieuwervv'etfche Tuinhuifen en Koepels te leveren,

waarvan op deze en de volgende plaat modellen worden voorgclleld.

PLAAT XCIV.

Uitvoerige fchets van een in dezen fmaak fchoon Tuingebouw.

De Boven - verfierfelen kunnen naar verkiezing veranderd, of geheel weggelaten wordea.

PLAAT XCV.
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PLAAT XC\\

T\Ieine Engelfche Aanleg, gefchikt voor een' grooten Tuin.

A. Gebogen Watertje voor Goudvisch ; het eilandje met populieren en treurwilgen beplant-

B. Kleine hoogte , rrret een Groepje , boomen , of een kleinen tempel daarop.

C. Zitbanken onder een lommergcvende Boom, rondom met Sparren bedekt, behalve aan de

voorzijde , alwaar twee Klompjes kleine Heesters of Roozen het gezicht vrij laten op

D. zijnde partijtjes reet verfchillende Bloemen en Heesters.

E. Slingerlaan van Platanusfen, met Heesters of eiken hakhout beplant.

F. Vruchtboomen; overigens afwisfelendc beplant.

PLAAT XCVI.

Een zelfde ontwerp van Aanleg, als de vorige.

A. Klein Eiland.

B. Groot Eiland met twee Bruggen, aan de wandeling verbonden.

C. Heuvel , met Sparren beplant.

D. Kleine berg, die zich langzaam in de doorgaande hoogte van den grond verliest,

met een Tempeltje of Groepje Boomen daarop.

E. Prieeltje van hoepels, met Clematis beplant.

F. Slingerlaan van Platanusfen.

•G. Partijen met Vruchtboomcn.

PLAAT XCVn.
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