STAPEL OP

stoer

STYLING

Ambachtelijk brood, worstjes
en kaasjes kun je perfect serveren zonder opsmuk. Ze zijn
namelijk al mooi van zichzelf.
De verschillende hoogtes op
de sidetable laten alles er nog
gezelliger uitzien.

4 - wls

Tekst & styling Kristel van Leeuwen – Fotografie Sarah Van Hove

Zonder opsmuk

14
STYLING

20
CADEAU

23
SHOPPING

Verweerde charme

Recht uit de natuur

Groen als accent
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STYLING

Echt kerstgevoel
Hang in de boom kerstdecoraties van staal
en hout in diverse groentinten. Hou het
simpel en stoer, dan past de boom helemaal
in de ruimte. Veel kleine kerstlichtjes
zorgen voor een echt kerstgevoel.

STYLING

Stoer ontbijt
Wil je een eens een stoer kerstontbijt?
Maak dan gebruik van verouderde
materialen en accessoires en verschillende
vormen in het servies. Kies wel voor
een kleurenpalet met tinten die elkaar
versterken en wissel sobere borden af
met een servies met een sfeervolle print.
Mintgroen, mosgroen en warm grijs sluiten
prachtig bij elkaar aan.

styliste
Kristel Van Leeuwen
ZIJN WEELDERIGE TIERLANTIJNTJES EN ANDERE TYPISCHE KERSTFRIVOLITEITEN
NIKS VOOR JOU? GA DIT JAAR DAN VOOR EEN STOERE KERST!

genietmomentjes
Ik geniet al van de kerst voordat die echt begonnen is. En eenmaal het zover is, dan vieren
we kerst met familie in onze keuken waar iedereen een plekje zoekt aan de grote eettafel.
Omdat onze trouwe viervoeter daar ook gezellig tussendoor scharrelt, moet één en ander
ook wel tegen een stootje kunnen. Naast de familiedrukte zijn er ook momenten dat we
ons op de bank nestelen met een serie kerstfilms, kaarsjes aan en lekkere hapjes binnen
handbereik. Zachte kussens van velours (voor mij in groentinten) en plaids maken het
extra behaaglijk. Dit zijn echte genietmomentjes.

warm accent
Ook de bewoners van dit huis houden duidelijk van stoerdere materialen. Dat bewijst hun
veranda, waar steigerhout de boventoon voert. Uiteraard passen houten kerstdecoraties
hier mooi in, maar ik heb in deze stoere buitenkamer ook subtiele decoraties van verweerd
ijzer toegepast, zoals een stoere bel in de krans of een kerstster. Verschillende groentinten
bij elkaar geven deze buitenkamer eveneens een stoere kerstlook. Voor het warme accent
zorgen kussens van velours in combinatie met een rendiervacht.
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productinformatie

STYLING

Uitnodigend
hoekje
Creëer een uitnodigend hoekje
met een grof gebreide plaid en een
zacht kussen. Zo wordt genieten
wel heel makkelijk. Combineer
winterse geweien met andere stoere materialen, zoals een legerkist
en een zinken prullenbak waarin
je ook nog eens mooi je kerstboom
in kwijt kunt.

IJzeren lepel (9,95 euro), grote takkenkrans
(39,95 euro, alles whiterosebrocante.nl), kom
Mushroom (16,50 euro), theedoek Elise (14,95
euro, alles dassieartisan.com), windlicht Riva
(15,95 euro, mrsbloom.nl)

Vuurtafel op gas Lisboa (359 euro,
gardenimpressions.nl), velvet kussen Lizard
(24 euro), velvet kussen Fern (24 euro, alles
bungalow.dk), kerstbel (7,45 euro), kerstster
Anaya (8,95 euro, alles dassieartisan.com),
kersthangers in groentinten (4,75 euro,
mrsbloom.nl)

STYLING

Groene vaas (47,75 euro, mrsbloom.nl),
melkkan Mushroom (32,95 euro,
dassieartisan.com), groen apothekersflesje
Old Green (11,95 euro, mrsbloom.nl)

Lantaarn (32,50 euro), zinken vuilnisemmer (80
euro), legerkist (vanaf 49,95 euro), gewei (29,50
euro, alles whiterosebrocante.nl), windlicht Capri
Green (18,50 euro), plaid Old Green (93 euro),
kussen Porto (35,95 euro, alles mrsbloom.nl),
kaarsen (vanaf 5,95 euro, viacanella.nl)

Glazen vaas Cylinder (27 euro, mrsbloom.nl),
groen bord met print (17 euro, bungalow.dk),
groene kom met print (11 euro, bungalow.dk),
groen bord Courgette (14,50 euro), ovalen
serveerschaal Mushroom (68,95 euro, alles
dassieartisan.com)

Servet Zen Fern KTzen335 (8 euro), bowl
medium Neem Fern (15 euro, alles bungalow.dk),
bowl Mushroom Nibbles (16,50 euro), stenen
snijplank Slate Pizza Paddle Board (38,95 euro),
servetringen Deka (27,31 euro per set van 4,
alles dassieartisan.com), legerkist (privébezit)

Wijnkandelaars
Maak enkele groene wijnflessen schoon en zet daarin mooie,
groene kaarsen. Ze worden nog mooier wanneer het kaarsvet
gaat druppelen, dus haal dat er niet af. Het ziet er lekker
nonchalant en robuust uit.

“Met een raamstift schrijf je snel een leuke kerstzin
op een raam; vooral leuk voor de kinderen”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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Glazen vaas Cylinder (27 euro, bungalow.dk),
oud bestek (vanaf 3,95 euro, whiterosebrocante.
nl), mok Raashi (12,41 euro, dassieartisan.com)
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recht
uit de natuur

benodigdheden

tip

Je kunt ook gebruikmaken
van een doorzichtig groen
blaadje dat je met het
naturel touw vastzet aan
het pakje voor een stoere en
sobere uitstraling.
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∙ schaar
∙ plakband/tape
∙ bruin papier
∙ naturel touw
∙ band met bontlook
∙ kerstgroen (bijvoorbeeld
		dennentakjes)
∙ dennenappeltjes
∙ belletje of houten
		kerstornamentje

aan de slag

Knip het papier in de juiste maat van het pakje. Je kunt ook een
papieren zakje gebruiken. Prop het papier op zodat het gekreukt is
wanneer je het weer uit elkaar haalt.
Wikkel een band van nepbont om het cadeau en zet het aan de
achterkant vast met een stukje tape.
Knoop aan een naturel touw een aantal dennenappeltjes en bind dat
over de band van nepbont heen. Zet ook vast aan de achterzijde.
Steek er een dennentakje tussen voor een groen detail.
Knoop er een belletje of houten kerstornamentje aan vast voor een
stoer en feestelijk detail.
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1. bessentak (11,95 euro, ptmd.nl) | 2. ornament met rendier (prijs op aanvraag, ptmd.nl) | 3. kerstbal Christmas Frozen (6 euro, ptmd.nl) |
4. kopje en schoteltje (prijs op aanvraag, villeroy-boch.com) | 5. linnen servetten Evergreen (prijs op aanvraag, libecohomestores.eu) |
6. Realisatie en styling door Slots Décoration (slotsdeco.be) | 7. ornament Christmas Brian (41,95 euro, ptmd.nl) | 8. metalen groen
ornament (4,30 euro, bloomingville.com) | 9. glazen kerstbal kleur agave (7,50 euro, tinekhome.com) | 10. houten kerstboomornament
(8 euro, hubsch-interior.com) | 11. kerstballen en ornamenten (prijs op aanvraag, tinekhome.com) | 12. jute kerstbal Joy Bauble (1,20
euro, lenebjerre.com) | 13. set van 3 plastieken kerstballen (9 euro, hubsch-interior.com)
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