
kerst
Deze kerst ziet het huis er niet 
alleen prachtig uit, het ruikt 
er ook nog eens verrukkelijk. 
Met dennentakken langs de 
wand en geurende slingers van 
citrusvruchten aan het plafond 

weet je dat de feestdagen 
zijn begonnen.

Mmm...

Productie en styling: Willemijn ter Hart-Koopal • Fotografie: Thijs ter Hart • Tekst: Floor Roelvink • Voor verkoopadressen zie pag. 133

Doe het

Wikkel een stuk stof om 
een cadeau en knoop aan 
de bovenkant vast. Deze 
Japanse inpakmethode 
heet furoshiki.
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Je kunt de letters ook ophangen 
aan een mooie tak uit het bos.
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Dennenkunst
Groen op het menu

Met een paar dennentakken maak je eenvoudig een sfeervol 
letterbeeld. Mooi boven de schouw of voor het raam. Gebruik 

visdraad om de letters op te hangen, zodat ze lijken te zweven. 
Plaats de letters ongelijk voor een nonchalant effect. 

Een mooi gedekte tafel is een feestje op zich. Voor een feestelijke  
f inishing touch versier je alle borden met wat dennengroen. De takken zijn 

niet alleen fraai om te zien, maar ruiken ook heerlijk.

Speels of strak
Door verschillende 
soorten groen te 
gebruiken en niet alle 
uitstekende takjes 
weg te knippen, houd 
je het speels. Hou je 
meer van strak? Knip 
de letters dan 
helemaal netjes en 
kies voor rechte 
stukken kerstgroen.

Pure materialen
Met een linnen 
tafelkleed kun je de 
tafel dekken in elke 
sfeer. Het groene, 
glanzende lint om het 
bestek geeft deze basic 
kersttafel een chic 
accent.  

Een diner met 
een groot 
gezelschap? 
Bind een 
naamkaartje aan 
elke  tak voor de 
tafelschikking.
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Verwerk ook kruidnagel en kaneel 
in je slinger door de specerijen in 
de schijfjes sinaasappel te prikken 
of ze met een touwtje aan de 
slinger te hangen.  Zo ruikt het 
huis heerlijk naar Kerstmis!

Maak een slinger 
van gedroogde 

sinaasappelschijfjes 
en kleine takjes  

groen en hang deze 
nonchalant langs de 

deurpost. Op de 
volgende pagina zie 

je hoe je deze 
maakt. 

Dit soort tuinvazen vind je 
onder meer bij Opsmuk in 
Amsterdam (opsmuk.nl).
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Parfum  
du party

Vul tinnen tuinvazen met heerlijk 
geurende dennentakken en 

versier deze met ornamenten van 
citrusfruit. Kerst kun je ruiken!

Fruitboom
Deze leuke citruskerstballen 
kun je kant-en-klaar kopen, 
maar je kunt ze ook zelf 
maken. Snijd de limoenen en 
sinaasappelen in met een 
scherp mes en droog de 
vruchten ongeveer 12 tot 24 
uur in de oven op een lage 
temperatuur (75 graden).

Warm welkom: de geur 
van gedroogde 

citrusvruchten zodra 
je binnenkomt
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Hang verschillende 
slingers kruislinks over 
elkaar heen. Zo ontstaat 
er een feestelijk geheel 
boven de tafel.
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Smaakvolle slingers
December kleurt en geurt boven de 

tafel met deze slingers van gedroogde 
sinaasappelschijf jes en dennenappels. 

Knipoog naar vroeger
Een soepterrine, tinnen 
schalen... Materialen en 
vormen die zorgen voor 
een nostalgisch gevoel. Het 
is servies met een rijke 
historie, maar nog steeds 
helemaal van nu.

   Wat zijn je takken 
wonderschoon…
Deze ceder met blauwgrijze 
naalden zorgt voor instant 

kerstsfeer in huis. Met zacht 
platmos en twinkelende lichtjes 

wordt de pot aan het zicht 
onttrokken. Slingers  

en kerstballen mogen dit jaar  
in de doos blijven.
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Klassieker
Biedermeier meubels, 
zoals dit antieke krukje, 
zijn nog steeds 
populair. Je herkent de 
meubels aan hun 
klassieke looks en 
sierlijke vormen. Anno 
2017 is het krukje nog 
steeds prachtig te 
combineren, wat je stijl 
ook is.

Zet jouw 
boom in een 

stoere 
draadmand, 

een papieren 
zak of 

omwikkel de 
pot met 

kraftpapier.
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Groen trio
Dit vrolijke trio van takken kun je tot ver 

na de kerst laten hangen. De mooiste tak hang 
je zo aan de muur, van de andere maak je een 

krans of een triangel. Met wit linnen en 
zacht velours linten hang je de decoratie op.

Werkbeschrijving en shoppingadressen

Doe het

Dennenkunst

ZO GA JE TE WERK:
Zoek een paar buigzame takken, die al 
een bepaalde vorm hebben. Maak van 
stevig ijzerdraad de letter. Bevestig de 
takken met groen ijzerdraad 
(hobbywinkel of tuincentrum) aan de 
letters. Hang de letters met visdraad of 
lint aan het plafond.

SHOPPING:
Urn van tin, bekertje van tin (privébezit).

SHOPPING openingspagina:  
Groene stof linnen en katoen € 19,95 per 
strekkende meter (kniphal.nl) • limoen 
gedroogd als kerstornament 
(tuincentrum of bloemist) • bloemsteker 
vanaf € 10,- (kringloopwinkel) • 
kerstboom ornament zilver € 6,95, 
schaartje € 6,95, kort kaarsje € 5,- 
per 10 stuks (weldaad.com) • rolletje touw 
( jandegrotekleinvakman.nl) • tinnen 
bordjes, kommetje met bloem 
(privébezit).

Groen op het menu

ZO GA JE TE WERK:
Kies mooie naaldboomtakken voor op elk 
bord en varieer in soort, kleur en grootte.

SHOPPING:
Tinnen strooier € 22,50, tinnen bord  
€ 20,- (altijdvrijdagbrocante.nl) • 
soepterrine Regout aardewerk vanaf  
€ 15,- (kringloopwinkel) • wijnglazen met 
gekleurd randje vanaf € 5,95 per stuk, 
bestek met tinnen look € 5,99 per stuk, 
waterkan gedraaid glas € 19,99, wit bord 
met groene rand € 5,99, grijs bord € 11,99 
(Zara Home) • servet wit katoen € 2,25 
per stuk (Dille & Kamille) • Thonet stoel 
€ 100,- (Neef Louis) • linnen tafelstof 
€ 29,95 per strekkende meter (Kniphal) • 
jute touw, citrusschijfjes vanaf  
€ 10,50 per zak (tuincentrum).

Parfum du party

ZO GA JE TE WERK:
Plaats in elke tuinvaas een bloemsteker 
van metaal, zo blijven de verschillende 
kersttakken goed op hun plaats. Draai in 
elke citruskerstbal een schroefje en 
bevestig hier een stuk jute touw aan. Nu 
kun je de ballen ophangen.

SHOPPING:
Grijze tuinvazen prijs op aanvraag 
(Opsmuk) • antieke salontafel 
(kringloopwinkel) • citrus ornamenten 
vanaf € 8,50 per zak (tuincentrum).

SHOPPING sfeerbeeld rechts:  
Jute touw, citrusschijfjes vanaf € 10,50 
per zak (tuincentrum).
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Smaakvolle slingers

ZO GA JE TE WERK:
Koop of droog citrusschijfjes (op 75 
graden in de oven ongeveer 3 uur, draai 
om, weer 3 uur) en rijg deze aan jute 
touw. Wissel de citrusschijfjes af met 
takjes groen, dennenappels en gedroogde 
appelschijfjes.

SHOPPING:
Tinnen schaal op voet € 29,50, tinnen 
bord € 20,-, tinnen strooier € 22,50 
(altijdvrijdagbrocante.nl) • bloemsteker 
groot op bodem van stolp € 10,- 
(weldaad.com) • soepterrine Regout 
aardewerk vanaf € 15,- (kringloopwinkel) • 
wit bord met groene rand € 5,99, 
wijnglazen met gekleurd randje vanaf 
€ 5,95 per stuk, bestek met tinnen look 
€ 5,99 per stuk (Zara Home) • witte 
borden Portugees aardewerk € 9,95 per 
stuk (weldaad.com) • kommetje € 5,95 
(Dille & Kamille) • bloemsteekkaarsen 
€ 18,- per 30 stuks (kaarsentempel-
webshop.nl) • Thonet stoel € 100,- (Neef 
Louis) • jute touw, citrusschijfjes vanaf 
€ 10,50 per zak (tuincentrum) • boom 
Pinus Nigra € 99,99 (intratuin.nl).

Wat zijn je takken 
wonderschoon…

ZO GA JE TE WERK:
Zet de boom met pot en al in de 
draadmand. Leg nu op de aarde een laag 
platmos en bindt dit met ijzerdraad 
rondom de pot. Wikkel de kerstlampjes 
langs de stam naar beneden. Zorg dat je 
genoeg draad overhoudt om tussen het 
mos en het gaas van de draadmand te 
klemmen.

SHOPPING:
Draadmand € 35,-, grijs kort kaarsje € 5,- 
per 10 stuks (weldaad.com) • Biedermeier 
pianokruk € 175,-, kandelaar tin € 75,- 
(Neef Louis) • platmos € 4,99 per kratje, 
boom Cedrus Libani ‘Glauca’ € 89,90 
(Intratuin) • gordijnen op maat vanaf  
€ 30,- (linnengordijnenshop.nl).

Groen trio

ZO GA JE TE WERK:
Voor de krans: Als basis gebruiken we een 
metalen ring (hobbywinkel). Bind er 
verschillende stukken pinus tak met groen 
ijzerdraad rond. Je kunt ook meerdere 
soorten groen door elkaar gebruiken. 
Maak een strik van gescheurd linnen en 
knoop deze aan de ring. Triangel: knoop 
touw of zoals hier velours lint aan beide 
uiteinden van een tak met 
dennenappeltjes en hang op aan een 
spijkertje of met verwijderbare plakkers.

SHOPPING:
Velours groen kussen 50x50 cm € 25,- 
(weldaad.com) • andere kussens 
(privébezit), soortgelijke kussens 
(mlfabrics.nl).

Werkbeschrijving en shoppingadressen

Doe het
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