
Of je nu zelf de gastvrouw 
bent of de feestdagen 
ergens anders viert, pak 
dit jaar eens f link uit met 
groen. Mini-boompjes 
in linnen, geurende 
dennennaalden in glas...  
Stuk voor stuk een feestje 
om weg te geven.  

Fotografie: Thijs ter Hart (terhartfotografie.nl) • Styling: Willemijn ter Hart (flowerstories.nl) • Voor verkoopadressen zie inhoud.

cadeau!

Geef een
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Ook leuk: meerdere 
groene kransen aan 

linten voor het raam. 
Of in een mooie 

compositie aan de 
muur. 

Een grote krans van eucalyptus, olijftakken 
of dennengroen maakt de kerstsfeer in huis 
helemaal af. Mooi als f inishing touch naast de 
kersttafel of om - als dank - mee te nemen voor 
degene bij wie je bent uitgenodigd. 

WERKBESCHRIJVING PAG. 127
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Krijg je zelf eters? Verras je gasten dan met een 
klein cadeautje op hun bord, vol liefde en aandacht 
gemaakt. Voor een speels effect gebruik je voor 
ieder persoon een andere kleur servet. Het bruin, 
blauw en grijs komt terug in de tafelstyling. 
Over de tafel liggen meerdere takken met 
dennenappeltjes uit het bos. 

WERKBESCHRIJVING PAG. 127
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WERKBESCHRIJVING PAG. 127

Pure nostalgie: schrijf een lieve kerstgroet op handgeschept 
papier en stop in de envelop een klein takje dennennaalden 
of wat losse rozenblaadjes. Sluit de envelop af met een echte 
lakstempel. Gekocht óf zelfgemaakt. 

Ook gedroogde bloemen 
zijn enig om tussen 

brieven te doen of op 
briefpapier te plakken. 
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Kinderen 
vinden een 
dergelijke 
verpakking 
machtig 
interessant. 

Geweldig toch, dit ‘inpakpapier’?! Origineel en zo met 
een strik erom en wat dennenappeltjes eraan al een 
cadeautje op zich. Bijna zonde om uit te pakken...   

WERKBESCHRIJVING PAG. 127
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Met chique linten en wat groen maak 
je van standaard dozen super-de-luxe 
kerstcadeaus. Deze van HAY zijn er in 
meerdere kleuren en vormen, en - heel 
handig - passen in elkaar. Dubbel feest 
voor de ontvanger, want behalve de 
inhoud krijgt hij of zij dus ook nog eens 
een mooie opberger. 

WERKBESCHRIJVING PAG. 128

Zet je cadeaus eens boven 
op een kast in plaats van 
onder de kerstboom. 

Groen
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Met gedroogde 
kruiden of 
blaadjes maak je 
van een grof 
zeezout een 
geurende 
verrassing. 

WERKBESCHRIJVING PAG. 128

Om die heerlijke dennengeur tot ver in het nieuwe jaar 
vast te houden, geef je reageerbuisjes gevuld met badzout 
cadeau. Ook leuk als bedankjes. Gebruik basisbadzout en 
voeg er dennennaalden en gedroogde bloemetjes aan toe. 
Label eraan en klaar.
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Eetbare bloemen 
koop je bijvoorbeeld 
via bloombites.nl en 
vers-bestellen.nl. 
Zoek op ‘eetbare 
bloemen’. 
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Met dit kunstwerk kun je wel aankomen bij familie en vrienden! 
Koop of bak een taart met icing of een roomlaagje en strooi er 
bloemen en bloemblaadjes overheen. Wij gebruikten clematis 
anjers en lisianthus. Maak af met wat blauwe bessen. Lekker 
bij de koffie of als dessert na het kerstdiner.  
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Bij bloemisten en 
hobbywinkels vind je 
tegenwoordig een heel 
scala aan gekleurd zand 
en steentjes om deze 
minituintjes nog meer 
kleur te geven. 

Maak een klein groen binnentuintje in speciale 
weckpotten die open zijn van boven voor de 

broodnodige zuurstof. Een fijn projectje in de donkere 
dagen voor kerst en gegarandeerd een succes. 

WERKBESCHRIJVING PAG. 128
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Werkbeschrijving en shoppingadressen

Kerstkrans van 
formaat

ZO MAAK JE HET:

Neem ijzeren ringen als basis en leg 

hieromheen dakpansgewijs mooie 

takken. Bij een kleine ring is het mooi 

om een tak de ene kant om te binden 

en de ander de andere kant. Zet het 

groen vast met kleine stukjes 

ijzerdraad. 

SHOPPING:

• Ring als basis voor krans vanaf 

€ 2,80, linten vanaf € 0,90 per meter 

(Jan de Grote Kleinvakman) • dozen 

€ 49,- per 5 stuks (Hay) • meidenkast 

vanaf € 250,- (Jolandelijk) 

• langwerpige doos € 9,95 

(vliegerpapier.nl) • stof grijs 0,5X1,50 m 

€ 16,- (nanuccitessuti.com) 

• goudkleurig bestek € 6,99 per stuk en 

koffielepeltje € 4,99 per stuk, 

kommetjes € 9,99 per stuk, 

waterglazen met gouden randje 

€ 3,99 per stuk (zarahome.com) 

• tafel-kleed € 24,95, dinerborden wit 

€ 3,95 per stuk (Dille & Kamille) 

• dinerborden Maastrichts aardewerk 

Regout ‘Balmoral’ decor vanaf 10,- per 

stuk (brocante) • jadegroen bordje 

€ 8,85, salade-bestek € 21,55 

(duikelman.nl) • houten bordje € 10,- 

(Hema) • olijfplantjes per stuk 

€ 11,50 (Groenrijk) • kandelaar marmer 

€ 15,- (itflinke-boskje.nl) • kandelaar - 

€ 38,90 (Iittala) • wijnglazen € 6,99 

(Anna + Nina) • servetten in 

verschillende kleuren € 7,50 per stuk 

(latresorerie.fr) • witte stoel (privébezit).

It’s gonna be a green, 
green X-mas

ZO MAAK JE HET:

Haal het olijfplantje uit de pot en 

verwijder overtollige aarde. Zet het 

plantje in een lege, afgewassen jampot. 

Leg een vierkant servet met de ‘goede’ 

kant omhoog, plat op de tafel. Zet nu 

het potje in het midden erop en vouw 

het servet omhoog, om het potje heen. 

De hoeken en randen van het servet 

vallen met de goede kant naar 

beneden. Bind met touw bij elkaar. Bind 

een hulstblaadje met een goudkleurig 

ijzerdraadje aan het touwtje om het 

plantje. 

SHOPPING:

• Goudkleurig bestek € 6,99 per stuk 

en koffielepeltje € 4,99 per stuk, 

kommetjes € 9,99 per stuk, gouden 

schaal € 35,99, waterglazen € 3,99 

per stuk (zarahome.com) • tafelkleed 

€ 24,95, dinerborden wit € 3,95 per 

stuk (Dille & Kamille) • dinerborden 

gebloemd Maastrichts aardewerk 

Regout ‘balmoral’ decor vanaf 10,- per 

stuk (brocante) • olijfplantjes € 11,50 

per stuk (Groenrijk) • servetten € 7,50 

per stuk (latresorerie.fr).

Geurende 
gelukswens

ZO MAAK JE HET:

De lakstempel maak je gemakkelijk 

zelf door een stukje lak in een oude 

lepel boven een brandende kaars te 

verwarmen en op de brief te 

druppelen. Gebruik de stempel om 

een kerstboompje in de lak te 

drukken. Dat doe je als volgt: even 

ademen op de stempel, stempel in de 

lak zetten, 15 seconden wachten en 

voorzichtig eruit trekken. 

SHOPPING:

• Zandloper goud € 19,-, zandloper 

groen € 12,-, vaasje keramiek geel 

€ 43,-, gouden pen € 3,- (Hay) 

• handgeschept papier en 

enveloppen vanaf € 0,90 per vel, 

envelopje bruin met kaartje € 1,95 

(vliegerpapier.nl) • kandelaar 

goudkleurig € 8,95 

(alltheluckintheworld.nl) • korte kaars 

€ 5,- per 10 stuks (De Weldaad) 

• lakstempel met boompje 

€ 22,50, lak blauw € 4,50 

(posthumuswinkel.nl) • lamp en 

tafeltje (privébezit).

Verrassing van 
eigen bodem

ZO MAAK JE HET:

Pak eerst je cadeau in met 

vershoudfolie, zodat het niet vies 

wordt. Vouw hier de plakken 

platmos omheen en knoop het 

met visdraad rondom vast. Je 

koopt dit mos per kratje via de 

bloemist. Draai er een mooie strik 

omheen, waaraan je nog wat 

ander groen bindt, zoals 

larikstakjes en dennenappels. 

Maak er met een smal lintje een 

label aan. 

SHOPPING:

• Lint okergeel vanaf € 1,20 per 

meter ( Jan de Grote Kleinvakman) 

• kraftpapieren label vanaf € 0,15 

per stuk (vliegerpapier.nl) 

• platmos (bloemist). 

Doe het
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Werkbeschrijving en shoppingadressen

Doe het

Dubbel feest

ZO MAAK JE HET:

Bind om elke doos een lint in 
een mooi kleurenpalet. De 
een velours, de ander satijn, 
weer een ander van katoen. 
Let op: wel allemaal in 
dezelfde breedte. Hang aan 
elk pakje een groendecoratie: 
een minikrans van een 
kersttakje, twee 
dennenappeltjes en wat 
hulstblaadjes.

SHOPPING:

• Witte ijzeren ring als basis voor 

krans vanaf € 2,80 ( Jan de Grote 

Kleinvakman) • dozen vierkant 

blauw € 49,- per 5 stuks (Hay) 

• meidenkast vanaf € 250,- 

( Jolandelijk) • langwerpige platte 

doos € 9,95 (vliegerpapier.nl) 

• diverse linten vanaf € 0,90 per 

meter ( Jan de Grote Kleinvakman). 

Bruisend  
bedankje

ZO MAAK JE HET:

Deze buisjes kun je gebruiken 
als een lief bedankje. Je vult ze 
gemakkelijk met badzout met 
een schattig klein lepeltje. 
Gebruik basisbadzout en voeg 
er geurende dennennaalden 
en gedroogde bloemetjes aan 
toe. Met een label eraan 
wordt het een origineel 
cadeautje!

SHOPPING:

• Glazen reageerbuisjes 2x15 cm 

(øxh) per stuk € 4,50 (bol.com) 

• marmeren plank 50x40 cm 

€ 59,95 (duikelman.nl) • badzout 

€ 7,50 (houseofproducts.nl) 

• schaaltje € 1,50 (Hema) • houten 

lepeltje klein € 0,95 (Dille & 

Kamille) • labeltje vanaf € 0,10 per 

stuk (vliegerpapier.nl).

Om je vingers bij 
af te likken

ZO MAAK JE HET:

Koop of bak een mooie taart 
met icing of een roomlaagje. 
Strooi hier bloemetjes, bessen 
en blaadjes overheen. Hier 
zijn clematis, anjers en 
lisianthus gebruikt. Het zorgt 
voor een feestelijk effect. 
Hiermee kun je wel 
aankomen bij je familie en 
vrienden! 

SHOPPING:

• Taart carrot cake € 27,- 

(simonmeijssen.nl) • taartschep 

messing € 11,50, bordjes vanaf 

€ 8,85 (duikelman.nl) • taart-
schotel met stolp € 16,95 

(Dille & Kamille). 

Liefde in  
een potje

ZO MAAK JE HET:

Schep aarde met een lepel in 
de weckpot en druk een 
beetje aan. Strooi daarna een 
laag steentjes of gekleurd 
zand op de aarde. Plant hierin 
voorzichtig een of meerdere 
vetplantjes. Varieer in kleur en 
hoogte. Bind er een strik om 
en bestempel een kaartje met 
bijvoorbeeld een 
dennenboompje. In deze 
potten zit een speciale losse 
deksel, zodat de pot open is 
van boven. 

SHOPPING:

• Kilner weckpotten vanaf € 4,50 

(duikelman.nl) • gouden schaartje 

€ 19,- (Hay), bolletje vlas touw 

Vivant € 4,60, papier label vanaf 

0,10 per stuk (vliegerpapier.nl) 

• lint vanaf € 0,90 per meter ( Jan 

de Grote Kleinvakman) • mini 

vetplantjes vanaf € 2,50 per stuk 

(Groenrijk) • stempeltje 

(privébezit).
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