styling

Dreaming of a
pink Christmas …

IEDER JAAR ROND DEZE PERIODE KEERT DEZELFDE VRAAG TERUG: HOE ZULLEN
WE DEZE KERST ONS HUIS SFEERVOL DECOREREN? KIES JIJ VOOR KLASSIEK ROOD
EN GROEN, OF MAG HET EENS WAT ANDERS ZIJN? WAT DACHT JE BIJVOORBEELD
VAN DEZE COMBINATIE VAN OUDROZE, KOPER, NUDE EN GROENTINTEN?

Tekst & styling Kristel van Leeuwen (woonthuis.nl) – Fotografie Peggy Janssen
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Feestelijke

salontafel

Verschillende glazen waxinelichtjes schitteren prachtig
op een bronskleurig brocante bord. Leg daar wat glazen
kerstballen bij en je creëert snel een feestelijke sfeer op
je salontafel.

“Een vleugje goud zorgt altijd
voor een extra feestelijk accent”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

Luchtigheid
Glas geeft een mooie schittering.
In een interieur met veel hout en
stoere elementen als kalksteen
geven glazen objecten bovendien
wat luchtigheid aan het geheel.

Grote kerststerren (29,95 euro), glazen waxinelichthouders (11,95, 9,95, 6,50 en 4,95 euro), kerstbal Ella op dienblad (5,95 euro, alles
mrsbloom.nl), dienblad (prijs op aanvraag, whiterosebrocante.nl), velours kussens (34,95 euro), bronzen kerstster op standaardje (L: 19,95
euro, M: 12,95 euro, alles mrsbloom.nl), roze kaarsen (vanaf 3,95 euro), swirl kaarsen in goud (7,50 euro per set, beide deelinterieur.nl),
bronzen kandelaars (vanaf 14,95 euro, deelinterieur.nl en whiterosebrocante.nl), houten kandelaars (prijs op aanvraag, whiterosebrocante.
nl), windlichten op schouw, salontafel (alles privébezit)
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Perfecte match
Combineer in de genoemde kleuren gerust allerlei kerstdecoratie met elkaar.
Glazen kerstballen in een nudekleur matchen perfect met meer brocante
ornamenten in oudroze en fluwelen, warmgroene kerststerren.

Oudroze

en koper

Het traditionele groen en rood maakt dit jaar
plaats voor groentinten in combinatie met
oudroze, doorleefd koper en nude. Samen zorgen
die kleuren voor een prachtige, warme en nieuwe
kerstsfeer in huis.

Nieuw en oud
Door je consequent aan een vast kleurenpalet te houden, zorg je voor
eenheid in het geheel. Op die manier kun je ook heel goed nieuwe en oude
kerstdecoratie met elkaar combineren.

Velours kussens (34,95 euro), glazen kerstbal Naomi (7,95 euro), kleine velours
kerststerren (5,95 euro), barokke kersthanger brons (8,95 euro), olijfgrijze plaid
130x170 cm (39,95 euro, alles mrsbloom.nl), witte handgedraaide mok (39 euro),
bruin keramiek bord (17,50 euro, beide bymolle.com), grijs schoteltje Aurora (10,95
euro), geelkoper koffielepeltje (18 euro per set van 4, beide hiptafelen.nl)
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Kleine velours ster (5,95 euro), papieren kerstbal groen (4,95 euro), papieren kerstbal roze (3,95 euro), barokke kerstbal (7,95 euro),
olijfgrijze plaid 130x170 cm (39,95 euro, alles mrsbloom.nl), krans (prijs op aanvraag), groene Asparagustakken (3,95 euro,
beide intensbloemen.nl), velours hert (19,95 euro), goudkleurige kerstbal (1,50 euro, beide deelinterieur.nl), houten kruikpot
(vanaf 28,99 euro, whiterosebrocante.nl), waxinelichtje (4,95 euro, mrsbloom.nl)
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Subtiele

kerstsfeer

Vergeet de keuken niet mee te nemen in de kerstsfeer.
Je kunt dat subtiel doen door een mooie servet bij je aanrecht te leggen
en een aantal glazen kerstballen te hangen aan sobere takken in een stoere pot.
Hier kun je eventueel ook nog wat dennentakken tussen steken
voor een uitbundiger geheel.

“Een lichtslingertje tussen de takken
maakt het extra feestelijk”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

Melkkannetje Aurora (11,99 euro), grijze schaaltjes Structo (9,75 euro), laag kommetje Black Ceres (4,25 euro, alles hiptafelen.nl),
servet (9,95 euro), kerstballen (4,99 euro, beide mrsbloom.nl), knoflookkrans (prijs op aanvraag, intensbloemen.nl), kruikpot (prijs op
aanvraag, natuurlijkstoer.nl), brocante decoraties (prijzen op aanvraag, whiterosebrocante.nl), overige items (privébezit)
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Diep bord Speckle (16,50 euro, hiptafelen.nl)

Gehaakte

loper

Pas je gekozen kleurenpalet niet alleen toe op je kerstdecoratie, maar ook op je kaarsen,
servies, tafelkleed en servetten van je mooi gedekte tafel. Door een oude, gehaakte loper
over het tafelkleed te leggen, creëer je een heel eigen en vriendelijk sfeertje.

“Leg je tafelkleed eens niet recht, maar schuin over de tafel;
juist dat imperfecte geeft een interessante en persoonlijke look”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

Tafelkleed (99,95 euro), sterkandelaar in goudkleur en zwart
(hoog: 14,95 euro, middel: 12,95 euro, laag: 10,95 euro, alles mrsbloom.nl)
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Servet (9,95 euro), metalen vaasje (12,95 euro, beide mrsbloom.nl), Crispy Gatsby
cocktailglas (66,95 euro per set van 2), bruin keramiek bord (17,50 euro, beide
bymolle.com), geelkoper koffielepeltje (18 euro per set van 4, hiptafelen.nl)

Stoer vs

fragiel

Het stoere, aardewerken servies combineert fraai met het
fragiele, glazen servies. Het goudkleurige servies voegt
dan weer een warme sfeer toe aan je kersttafel.
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Slapen

tussen kerst

Zelfs de slaapkamer mag deelnemen aan de kerstpret.
Om de rustgevende sfeer te behouden, hou je het hier wel liever subtiel.

“Een mooie kandelaar met een enkele kerstbal op je nachtkastje
volstaat al voor een feestelijk tintje”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

Sterkandelaar in goudkleur (14,95 euro), papieren kerstbal (4,95 euro, beide mrsbloom.nl), vaas (prijs op aanvraag)
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Mohair deken Hazel (199 euro), linnen kussen Cinnamon 50x50 cm (59 euro), linnen kussen Hazel 40x60 cm
(59 euro, alles bymolle.com), velours plaid (92,50 euro), velours kussen rond (34,95 euro), velours kussen met
ruffles (34,95 euro), waxinelichthouder (7,95 euro, alles mrsbloom.nl), velours kussen Dusty Pink (29,95 euro,
stapelgoed.nl), koperbruine kandelaar (vanaf 14,95 euro, whiterosebrocante.nl)
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“Geef mooie spullen eens
wat meer aandacht,
zoals een mooi zeepje
op een stoer bordje”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

Verrassend

effect

Ook de andere ruimtes in huis kun je subtiel in kerstsfeer
onderdompelen. In de badkamer bijvoorbeeld door de
badrand te decoreren. Ook een vaas in nudetint staat prachtig
met een takje dennengroen. Het zorgt in een handomdraai
voor een verrassend, sfeervol effect.
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Vaas (24,95 euro), bruin keramiek bord (17,50 euro, beide bymolle.com), glazen
waxinelichthouders groot (11,95 euro), glazen kerstballen (7,95 euro, beide
mrsbloom.nl), zeepje (12,95 euro, b-natural.nl)
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Kerstterras
Wil je tijdens de kerstdagen ook
op je terras een fijne kerstsfeer
creëren? Leg dan een warm vachtje
neer over je tuinbank of stoel.
Een klein dennenboompje zet je
in een pot of mand en verwerk
er een lichtsnoertje doorheen
met warme ledlampjes. Kleed de
wand verder aan met een groot
winters tafereeltje op een stoer
canvasdoek. Een mooie kerstster
maakt het plaatje helemaal
compleet.

Wanddoek hert 130x92 cm (119 euro, mo-ca.nl), theeglas Lyonnais (4,75 euro), zwart mokje
Ceres met deksel (5,99 euro, beide hiptafelen.nl), linnen kussen Olive (59 euro, bymolle.com),
metalen kerstster 75 cm (64,95 euro, hillaryshome.nl), overige items (privébezit)
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