
Op een tafel uitsluitend gedekt met wit en off-white komt kerstgroen nog mooier  
tot z’n recht. De borden hier zijn van Tsé & Tsé, de wijnglazen van Ikea, de metalen ring  

is van Madam Stolz en het tafelkleed is verkrijgbaar via merci-merci.com.

Geïnspireerd op het 
Zweedse Luciafeest (het 

begin van de kerstperiode), 
deze krans van eucalyptus, 

sparrentakjes en vetplanten. 
In de Lucia-optocht dragen 
alle meisjes een kroon van 

kaarsen op hun hoofd. 

Broodzakje wordt kerstster
Nodig: papieren broodzakjes (7 stuks), schaar en lijmstift. Leg één zakje voor je op tafel, met de naad  
naar boven en lijm een T-vorm op z’n kop. Dus over het midden een streep en aan de onderkant een  

horizontale streep. Leg daar steeds een zakje bovenop en herhaal het lijmproces tot je een stapeltje hebt.  
Knip dan een punt en aan de zijkant daarvan wat inkepingen. Waaier open en zet vast met een paperclip.  

Extra sfeervol als je ze bij elkaar ophangt, op verschillende hoogtes. 

De stijlvolle eenvoud van Zweedse interieurs; we laten ons er 
graag door inspireren. Ook in aanloop naar december.  

Lang geleden bedachten ze in het Hoge Noorden namelijk  
iets op hun donkere wintermaanden: maak het binnen licht. 
Veel wit dus, basic accessoires en simpel groen. Hoe mooi  

en toch intiem dat is, zie je hier.

Scandinavische twist

Fotografie: Sabrina Rothe • Styling: Frauke Jank • Tekst: Louël de Jong
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YouTube staat vol instructiefilmpjes voor een DIY-kerst. 
Zoek bijvoorbeeld op ‘kerstboom zelf maken’ en je krijgt 
een breed scala. Van groot van hout tot klein van papier.    

Home made gingerbread koekjes
Altijd lekker en ook leuk om cadeau te geven in een mooi papieren zakje: zelfgebakken (kerst)koekjes. Nodig: 370 g zelfrijzend bakmeel,  

115 g ongezouten boter, 120 g basterd suiker, 1 ei, 125 ml stroop, 1 tl kaneelpoeder, 1 tl gemberpoeder, snufje zout. Meng alle ingrediënten en kneed  
het deeg goed. Zet het daarna minimaal 30 minuten afgedekt in de koelkast. Verwarm de oven voor op 170°C. Rol het deeg uit tot het ongeveer  
7 mm dik is. Steek met een stervorm de koekjes uit en leg ze op de bakplaat (op bakpapier). Prik eventueel met een rietje gaatjes in de koekjes  

om ze in de boom te kunnen hangen. Bak de koekjes 13 minuten en versier ze tot slot met icing van poedersuiker en (een druppel) water.

Deze metalen ring om zelf te decoreren is van  
Madam Stoltz en is in meerdere varianten verkrijgbaar.

‘Met kerst leiden alle wegen naar huis’
(Majorie Holmes, 1910-2002, Amerikaanse columnist/schrijfster)
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Keukentouw is stoer en sierlijk 
tegelijk. Te koop in supermarkten 
en kookwinkels. 

Advent 2.0
Deze papieren zakjes met 

datum zijn een originele variant 
op de adventskalender. Om  

her en der in huis te zetten, met 
klein cadeautje of lekkers erin. 

Dichtgebonden en versierd  
met touw en eucalyptus. 

De cijferstempels zijn te koop 
bij hobbywinkels. Let erop 

dat de bruine zakjes een platte 
bodem hebben, of maak ze zelf 

van kraftpapier.

Een grof gebreide,  
XXL plaid maakt 
je winterhuis 
compleet. Van puur 
merinowol of katoen, 
de keuze is ruim (o.a. 
maisonsdumonde.com 
en bol.com). Deze is 
van het merk Pandora.

Floor comfort 
Schapenvachten staan leuk over een bankje of stoel, maar je 

kunt ze ook inzetten als tapijt. Lekker warm en zacht aan  
je voeten, en er zijn zulke mooie verkrijgbaar. Kijk eens op 

benuta.nl, bij Karwei of Ikea. 
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Met wit (kalk)papier, een schaar, takje kerstgroen en lintje kun je aan de slag om deze kleine deurhanger te maken.  
Een beschrijving staat op minieco.co.uk (‘mini-paper-medaillons’).

Geen december zonder warme chocolademelk! En royaal bedekt 
met minimarshmallows nog feestelijker. De witte mok 
(Hemelhuijs Homeware) is een snoepje op zich.    

Eens iets anders dan kerstballen, deze ronde kandelaars 
(Nordal, 42 en 51 cm ø). Versierd met eucalyptus zijn 
deze goudkleurige ‘kaarsringen’ prachtige sfeermakers.

Spet terend verpakt
Het Duitse merk Ava & Yves staat voor origineel cadeaupapier op gerecycled papier, katoenen lintjes in vele kleuren,  

notitieboekjes en fijn porselein. Klik maar eens op de button ‘Kerstmis’ op avaundyves.de en bekijk de collectie.
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Hang het huis niet overvol met versieringen. Zorg 
liever voor een paar echte eyecatchers in rustige 
tinten. De feestmaand is al enerverend genoeg.

Muur vol verrassingen
Een adventskalender, in welke vorm ook, verhoogt de feestvreugde. De cadeautjes kunnen in zakjes, doosjes, 

laadjes of aan knijpertjes. Laat je fantasie de vrije loop en hang ze op waar en hoe je wilt. Een decemberkalender 
(Carmöbel) als deze is vrij eenvoudig te maken. Bevestig roedes boven- en onderaan een lap stof om straks 
aan op te hangen. Stempel cijfers op de stof en naai kleine ringen eronder, om de pakjes aan te bevestigen 

met touw. Versier met kerstgroen en hang op. 

Leg mooi verpakte 
cadeaus alvast in het 
zicht, bijvoorbeeld  
boven op de kast. Het 
verhoogt letterlijk en 
figuurlijk de spanning.

Duurzame boom
Zoek in het bos een grote, 

afgebroken tak van een spar  
en zet deze in huis. Zorg wel 
dat ‘ie stevig staat (zoals in 
mand met zand) en dek af  

met dennenappels. Puur en 
sierlijk, dit kerstboompje, en 

toch mooi, zo’n tweede leven. 
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Zoet (in een) potje
Lekker decembercadeau, deze kant-en-klare (droge) ingrediënten voor chocolate chip-koekjes: 250 g bloem, ½ tl zout, 200 g bruine suiker,  
100 g suiker, 325 g chocoladedruppels. De boter (170 g, gesmolten), eieren (1 hele, 1 eidooier) en het vanille-extract (1 el) kunnen uiteraard 

niet in het glas, maar moeten later wel worden bijgevoegd. Schrijf het recept op een kaartje en hang dit aan het potje.

‘Licht is mijn lievelingskleur’
(Karlheinz Deschner, 1924-2014, schrijver)
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