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LUCHTIG GLAS
Naast de basistinten in nude, auber-
gine en koper is de feesttafel verder 
aangevuld met linnen, glas en staal. 
Glas zorgt ervoor dat het geheel 
luchtig blijft op en rond de tafel. 
Bind je servet op een mooie manier 
bij elkaar met een gouden bandje 
waarin ijzerdraad verwerkt is.

STYLING

LUXE KLASSIEKER
Een klassiek bonbonschaaltje geeft 
de tafel een feestelijk tintje. Plaats er 
luxe bonbons met een glansje in voor 
een luxe kerstgevoel.

STYLING
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geen overdaad
Bij ons staat de kerstboom direct nadat de Sint weer terug is naar Spanje. Dan komen de 
spullen weer van zolder die we al heel lang, elk jaar opnieuw, gebruiken. Omdat er ook 
weleens wat decoratie sneuvelt, komen er jaarlijks wat nieuwe spullen bij. Dan kies ik de 
robuuste materialen van hout, staal of verweerd glas om een stoere kerststyling te maken. 
Daar voel ik me het prettigst bij. Het huis mag van mij wel een rustig geheel blijven. 
Wanneer alles vol staat met spullen, voelt dat voor mij onrustig. Liever een paar mooie 
eyecatchers dan overdaad!

duidelijk pallet
Ook dit huis straalt rust uit. De combinatie van nude-, aubergine- en kopertinten creëert 
een warme sfeer. Rust hoeft echter niet saai te zijn. Breng voldoende variatie in het kleu-
renpalet met diverse materialen als linnen, glas en staal. Enkele stoere, houten elementen 
zorgen er dan weer voor dat alle materialen bij elkaar aansluiten en ook helemaal in de 
landelijke stijl passen. Een ruimte heeft trouwens niet superveel nodig om in kerstsfeer te 
komen: enkele kleine decoraties en een duidelijk kleurenpalet maken al een groot verschil.

GEEN KLEUR DIE MEER ROMANTIEK UITSTRAALT DAN ROZE. WAAROM ZOU JE 
DIE DUS NIET GEBRUIKEN IN DE MEEST ROMANTISCHE TIJD VAN HET JAAR?

styliste
Kristel Van Leeuwen

SUBTIEL GOUD
Een kerstgevoel in de keuken creëer 
je met subtiele kerstdecoratie en 
warme kleuren die naadloos in elkaar 
overlopen. Een enkel goudtintje en 
een glanzende wijnfles zorgen voor 
een feestelijke sfeer.

STYLING

SFEERVOL KRANSJE
Maak zelf een kransje met dennenap-
pels en ijzerdraad. Dat ziet er meteen 

heel sfeervol uit.

STYLING
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KRACHTIG DETAIL
Ook je slaapkamer kun je in kerstsfeer brengen door enkele kleine 
aanpassingen, zoals een gouden engeltje en ster van staal, een slin-
ger van gouden glittersterren boven je bed en lekker veel kussens 
in warme kleuren. Een okerkleurig kussen zorgt voor een krachtig 
detail en past bij de goudkleurige accenten in de kamer.

STYLING

.. productinformatie ..

“Oud hout en gouden accenten 
gaan heel mooi samen”

KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

Vintage servet Napoli (15,50 euro), schort Harbour 

(109,50 euro, alles libecohomestores.eu), gouden ster 

met theelicht (5,95 euro, mrsbloom.nl)

Glazen hanglamp Hester (650 euro, dutchlionheart.

com), tafelkleed Polylin washed Apricot (128 euro, 

libecohomestores.eu), glazen bonbonnière Pumpkin 

Clear (20 euro, bungalow.dk), houten plateau (45,95 

euro), kruk van hout en staal (151,80 euro, alles 

otenticdesign.com), saladebestekset Lekhasi (44,50 

euro), bestekset Lekhasi (40,50 euro), roze glazen 

kommen Dulari (52,13 euro per set van 4, alles 

dassieartisan.com), stoel Duke (524 euro,  

jessdesign.com)

Handdoek Chickasaw (17,50 euro, libecohomestores.

eu), linnen theedoek (23,95 euro, cote-table.com), 

ronde gouden hanger met dennenappels (vanaf 

5,95 euro, mrsbloom.nl), houten potjes (22 euro), 

houten vaas (64,95 euro, alles aurapeeperkorn.nl), 

houten tafeltje (179 euro, otenticdesign.com)

Houten potten (59,95 euro), houten bankje (225 

euro, alles aurapeeperkorn.nl), plaid Estoril nude 

(59,95 euro, mrsbloom.nl), gouden kerstengeltje 

(8,25 euro euro, mrsbloom.nl)

Guirlande gouden sterren (12 euro), velvet kussen 

Hot Sauce (24 euro), velvet kussen Rosewood (24 

euro, alles bungalow.dk), bureaulamp Mazz (255 euro, 

frezoli.com), houten boomstamtafeltje (privébezit), 

gouden ster (5,95 euro), kussen Velvet Rosie nude 

(39,25 euro), kussen Dark nude (35,95 euro, alles 

mrsbloom.nl), kussenhoes Kos Nude (29,95 euro), 

kussenhoes Paros Copper (29,95 euro), kussensloop 

Lisbon White (39,95 euro), plaid Kos nude (139,95 

euro, alles houseinstyle.nl), dekbedovertrek 

California (vanaf 123,50 euro), vintage plaid Napoli 

(242,50 euro), decokussen Napoli (36,50 euro, alles 

libecohomestores.eu)

Vintage servet Napoli (15,50 euro, 

libecohomestores.eu), roze kom Jazzy Azalea 

(15 euro), glazen hanger Icicle sphere rose (19 

euro, alles bungalow.dk), houten vaasje (22 euro, 

aurapeeperkorn.nl), windlicht Ravenna antiek koper 

(18,65 euro, mrsbloom.nl)
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Idyllisch 
ingepakt

aan de slag
Knip het papier in de juiste maat van het pakje. Vouw de 
zijkanten zo strak mogelijk en zet het vast met tape, zodat er 
een heel net pakje ontstaat.

Wikkel het touw eromheen zodat het bovenop het pakje aan 
elkaar geknoopt kan worden. Knip het touw niet te kort af 
aan beide zijden van de knoop.

Bind met het touw het belletje aan het pakje vast en stop er 
wat kerstgroen tussen.

benodigdheden
 ∙ schaar
 ∙ plakband/tape
 ∙ papier naar keuze in roze tinten
 ∙ dun naturel touw
 ∙ gouden kerstbelletjes
 ∙ kerstgroen (dennenappeltjes, 
  eucalyptustakjes …)
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1. Kerstbal Stella (5,69 euro, ptmd.nl) | 2. Roze sterornament (5,45 euro, bloomingville.com) | 3. Rood katoenen tafelkleed 240 x 140 cm 
(73 euro, bloomingville.com) | 4. Mauve waterglas (6,45 euro, bloomingville.com) | 5. Mauve wijnglas (7,95 euro, bloomingville.com) | 
6. Bloemenboeket (prijs op aanvraag, bloomon.nl of bloomon.be) | 7. Kerstornament Dewy (8,69 euro, ptmd.nl) | 8. Kerstbal Dewy 
(8,69 euro, ptmd.nl) | 9. Koperen kerstornamenten (prijs op aanvraag, ptmd.nl) | 10. Set van 4 kerstballen (25 euro, hubsch-interior.com)

.. shopping ..

6

1

2

3

4

5

7

8

10

9

durf combineren . . .

Een kerst
   met kleur

 zachte tinten,
warme sferen
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