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Ho ho ho, de
trends voor
kerstdeco
Net zoals dat in mode en interieur gaat, zien we elk jaar
ook andere trends en kleurschema’s in de kerstdecoratie.
Die trends leunen vaak aan bij de grote lijnen die we
ook op algemeen interieurvlak kunnen terugvinden. Eliza
De Waele spotte de nieuwste trends in kerstdecoratie.

Gek vind ik het, hoe snel de tijd gaat. Het was
precies gisteren toen ik hier over herfstdecoratie
schreef. Vandaag mag ik het al over kersttrends
hebben! Erg vind ik dat trouwens helemaal niet,
want kerst is een van mijn favoriete periodes
van het jaar. De feestdagen en de hele aanloopperiode ernaartoe, de muziek, de gezelligheid…
Hoe meer hoe beter als je ‘t mij vraagt!
Om jullie wat wegwijs te maken, ging ik op
zoek naar de nieuwste trends. Eentje die het
goed blijft doen, is wit. Ik hou van wit. Het
geeft een ruimte zuurstof, brengt rust en creëert
evenwicht. Een witte kerst link ik ook meteen
aan de natuur en voelt voor mij daarom ook
heel authentiek aan. Helemaal top vind ik het
om wit te combineren met hout en pasteltinten.
Een echte winner! Maar voor jullie aan het
decoreren gaan, nog eerst enkele algemene
‘guidelines’.

“Kies één
kleur voor
je kerstdecoratie”

een kleur en trek deze (bij wijze van
• Kies
accent) overal door. Een leefruimte heeft
doorgaans een kleinere oppervlakte dan een
showroom of winkel. Eén kleur brengt rust
en voorkomt dat het geheel rommelig wordt.
gaat verder dan een boom. Denk naast
• Kerst
de boom ook aan de voordeur en gang, een
nieuw huisparfum, een takje groen op de
eettafel, leuke kerstquotes in wat kadertjes,
een krans aan de muur… Kerst is de periode
om je eens echt creatief uit te leven.
ook aan leuke pakjes. Pakjes kunnen je
• Denk
trendkleur versterken. Pak ze zelf in en trek

je trendkleur ook daarin door. Op die manier
zal het plaatje echt kloppen.
goed na over welke boom in jouw huis
• Denk
past. Hou je niet van naalden op de vloer of
heb je vloerverwarming? Dan is een (mooie!)
valse boom een goede zet. Bij vloerverwarming kan ook een echte boom, maar gekweekt in een pot. Eentje met wortels dus.
Een boom op stam doet het beter in huizen
met gewone verwarming. Echte bomen hebben trouwens net zoals bloemen water nodig, zo hou je ze langer mooi.

Eliza
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Blauw en winters
groen

Poederroze en
dieppaars

Warm koper,
goudgeel en oranje

Scandinavisch
rood

Groen en vooral blauw zijn algemene topkleuren in 2016 en
2017. Geen interieurwinkel kun
je uitlopen zonder ze te spotten.
Dus niet verwonderlijk ook dat
die trend zich doorzet in de
kerstdeco. Al vind ik blauw nu
niet onmiddellijk een typische
kerstkleur, het werkt wel. Je kan
zelfs gaan voor een zee-thema.
Denk aan kerstballen in de vorm
van zeemeerminnen en visjes
bijvoorbeeld. Leuk en anders!

Ook poederroze en dieppaars
zijn kleuren die je minder aan
kerst zou linken, maar er volgens
mij wel perfect bij passen. Ze
brengen meteen een vrouwelijke
touch in huis. Kleine meisjes
zullen ze geweldig vinden. Je
kunt hier zo ver in gaan als je
zelf wil uiteraard. Wit alsook ouden poederroze zorgen voor een
zachte, warme en elegante
sfeer, terwijl dieppaars, warm
donkerroze en goud eerder een
glamoureuze vibe in huis brengen.

Een perfecte sfeerbrenger is
koper. De kleur is warm en ruw
tegelijkertijd en geeft een chique, maar ook ruwe en robuuste
look. Persoonlijk vind ik deze
trend heel mooi combineren in
een landelijk interieur. Naast
koper zie je ook marsala, beige,
lichtgoud en warmoranje accenten. Door wit toe te voegen,
maak je het geheel weer fris en
puur.

Rood is weer helemaal terug van
weggeweest. Rood doet denken
aan traditie, aan kerst in het
Hoge Noorden. Mensen gaan in
tijden van digitalisering op zoek
naar authenticiteit, traditie en
nostalgie en dat vind je uiteraard
helemaal in deze kersttrend
terug. Ik ben er persoonlijk ook
gek op. Op de een of andere
manier vind ik dit ook de meest
familie- en kindvriendelijke kersttrend.
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De nieuwste kersttrends ging Eliza spotten in Tuincentrum
Defever in Gistel.

