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Een nieuw seizoen, een nieuwe sfeer

Aan de slag met
herfstdecoratie!
De zomer kunnen we nu officieel afsluiten, de kids zijn terug op school en
de eerste verkleurde bladeren sieren het straatbeeld. Ik hou zo van de
herfst. De kleuren, de geuren, de impact die de natuur in dit seizoen op
ons leven heeft. Bijna magisch! In de herfst probeer ik dan ook
heel vaak tijd buiten door te brengen. De temperaturen vind ik
aangenamer dan in de zomer en die warme najaarszon kan dan zo
goed aanvoelen. Wandelen in het bos of aan zee, een pannenkoek
eten, ik kan echt genieten van
die gezelligheid.

54

De Zeeparel

okt. nov. 2016

lifestyle

In de herfst hou ik er dan ook van om mensen te
ontvangen en een mooie herfsttafel te creëren.
Samen brunchen bijvoorbeeld, geweldig vind ik dat!
In dit artikel zet ik voor jullie enkele tips op een rij om
ook thuis aan de slag te gaan. Ik hoop dat ik jullie
kan motiveren en inspiren om zelf een authentieke
herfstsfeer in huis te halen!

Tip 1: trek de natuur in
Ook in je huis kun je dat nieuwe seizoen dus een
plek geven. Hierbij ga ik het liefst van al aan de
slag met de dingen die gewoon in de natuur te
vinden zijn. Dat vind ik het mooist en maakt het
authentieker. Geen plastieken Halloween spulletjes
voor mij. Meestal trek ik het bos is en verzamel ik
dennenappels, eikels, mooie bladeren, kastanjes,
takken en mos. Allemaal zaken die zich perfect
lenen tot het creëeren van een eigen herfstsfeer of
een mooie tafeldecoratie. Daarbovenop is het ook
nog eens een hele leuke gezinsactiviteit om op een
zonnige zondagmiddag te doen.
Maar uiteraard zijn er ook tal van deco winkels die
een ruim assortiment spulletjes hebben. Als je vooral
hier kiest, neem dan items die zo natuurgetrouw of
zo echt mogelijk zijn.

Tip 2: werk met wat je hebt

Tip 3: ga voor kleur

Vergeet ook niet dat je meestal ook al heel wat in
huis hebt. Door bijvoorbeeld de kussens op de bank
te veranderen en wat warmere en dikkere plaids in
de mand te leggen creëer je onmiddellijk een andere
dynamiek. Kijk ook eens in de tuin rond, misschien
kun je daar leuke dingen vinden?

In de herfst mag je al eens wat kleur verwerken.
Okergeel, roestbruin, goud en ook diepblauw en
donkerrood zijn toppers. Dit jaar is groen ook een
echte trendkleur! Voor de herfst kies je best voor een
donkere variant. Kleur gebruik ik bijna steevast in
accesoires, het is dus niet nodig om je muren te gaan
verven. Kussens, vazen, kaders, plaids en tapijten
lenen zich perfect om kleur in huis te brengen.
Bovendien zijn ze gemakkelijk vervangbaar en dus
aan te passen aan elk seizoen!

Tip 4: vergeet je kaders niet
Ook leuk om af en toe eens aan te passen zijn de
kaders in huis. Foto’s zijn altijd leuk, maar heb je er
al eens aan gedacht om misschien een leuke spreuk
of quote in te plaatsen? Misschien eentje die verwijst
naar het seizoen? Bij ons thuis in de inkom heb ik
deze keer gekozen voor herfstbladeren in ‘floating
frames’. Dat is een kader met alleen een rand en glas
en dus zonder achterzijde. Je kunt die tegenwoordig
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in heel wat interieurwinkels vinden, maar ik maakte
ze gewoon zelf. Leuk en stukken goedkoper! De
werkwijze vind je verder.

Tip 5: ook de geur doet veel
Zeker als ik mensen ontvang vind ik dit belangrijk en
ook per seizoen varieer ik graag met geuren. Koop
een nieuwe kamerspray of geurkaars, of zet wat
geurzakjes rond. Bak iets lekkers in de oven, want
ook dat brengt een gezellige geur.

Tip 6: ga voor natuurlijke materialen
Ook verschillende materialen en texturen brengen
sfeer. In de herfst werk ik graag met zaken als
schors, mos en jute. Maar ook (valse) pelsjes,
schapenvachtjes of koeienhuiden zijn zijn perfect
voor dit seizoen!

FLOATING FRAMES
Wat heb je nodig (per frame)?
- 2 identieke (goedkope) kader met dunne
boord
- herfstbladeren (liefst echte)
Werkwijze:
Om te starten haal je bij beide kaders de
kartonnen achterkant eruit. Leg die opzij, die
hebben we niet meer nodig. Poets van allebei
de kaders het glasraampje. Leg 1 glasraampje
terug in het kader. Schik er de herfstbladeren
op en leg tenslotte het tweede glasraampje (van
het andere kader) er ook op. Sluit het kader met
behulp van de metalen plooistukjes. Et voila:
welkom hip herfstkader!

ELIZA DEWAELE
Eliza is interieurblogger, styliste en content creator
op haar eigen blog www.ergenstussenin.be ,waar je
elke week terecht kunt voor heel wat interieurtips!
Daarnaast is ze ook aan de slag voor Vtwonen,
Krant Van West-Vlaanderen, tal van bedrijven
en particulieren waar ze showrooms inricht,
beursstanden ontwikkelt, deco-stylings verzorgt,
maar ook interieuradvies geeft. Naast deze passie
is de creatieve West-Vlaamse mama in wording,
want samen met haar vriend
verwacht ze haar eerste
kindje. Ze houdt van
de lente en de herfst
en droomt van een
eigen B&B aan zee.
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Eliza Dewael
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