
Styling & productie: Sonja Balfoort. 
Fotografie: Eric van Lokven 

Zachte schapenvellen, 
warme plaids en veel (veel!) 
kussens: het wordt een 
behaaglijke Kerst! En de rest 
van de wintermaanden 
komen we zo ook prima door.
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Kerstkrans-anders
Stylingtip: Verzamel de 
allermooiste kersthan-
gers en maak met wat 
dennengroen en een 
leuk lint in een mum 
van tijd een unieke 
kerstversiering. Antieke, 

glazen kerstbal vanaf € 2,75 

(Madam Stolz), witte hanger 

met gaatjes € 1,95 (Nijhof), 

slinger met zinken sterretjes 

€ 7,95, houten hartje € 1,35 

(beide Madam Stolz), groene 

glimmende kerstbal € 4,75/8 

st., kerstlint per 3 meter 

€ 4,- (Bonheur Binnen en 

Buiten via Joker).

Overwinteren
Ook in de winter lekker 
buiten zitten? Dat kan 
prima! Met een vuurkorf 
en wat warme schapen-
vachtjes is het op de ve-
randa, zeker als er een 
winterzonnetje schijnt, 
best goed uit te houden. 
Houten lantaarn (25x22x38 

cm) € 39,90 (Bonheur Bin-

nen en Buiten via Joker), 

lantaarn met sterretjes 

€ 14,99, kerstslinger € 5,95 

(beide V&D), crèmekleurige 

hanglamp € 355,- (Nijhof), 

guirlandes van olijftakken 

vanaf € 20,- (gemaakt door 

Hessing Flowercorner), 

houten bankje € 499,- 

(HK Living), IJslands scha-

penvachtkussen (40x40 cm) 

€ 49,95, bruine schapen-

vacht vanaf € 49,95 (beide 

Schapenvel.nl), wit/bruin 

plaid met franjes, (130x170 

cm) € 94,- (Nordic Design), 

bruine, harige kussenhoes 

(40x40 cm) € 9,95 (H&M), 

houten krukje met metalen 

frame € 89,95 (HK Living), 

gevlochten mand € 24,95 

(Intratuin), kerstboom vanaf 

€ 25,- (Van Vulpen), cognac-

kleurige leren fauteuil Napels 

€ 899,- (Het Kabinet), harig 

kussen Riverdale € 24,95 

(Intratuin), mok met gebreid 

jasje € 5,99 (V&D), vuurkorf 

€ 39,- (Intratuin).
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Het oog wil ook wat
Bestek ‘Rustik’ 24-delig 

€ 26,95 (Ikea), kerstlint  4,-/ 

3 meter (Bonheur Binnen en 

Buiten via Joker), wit bakbord 

€ 8,25 (Het Kabinet), geruite 

plaid van lamswol (170x130 

cm) € 79,95 (Corner Shop).

Tafeltje dekje
Een indrukwekkend kerst-
stuk boven de tafel is zo 
gemaakt. Gebruik hiervoor 
eventueel een lampenkap 
die er al hangt en bekleed 
deze met mooie euca-
lyptustakken. Pas wel 
op met kaarsen en zorg 
ervoor dat de takken 
niet in aanraking komen 
met de hete lichtbol. 
Dennentak aan de muur 

(Hessing Flower Corner), 

hartjeshanger € 2,- (Madam 

Stolz), kerstboom vanaf € 25,- 

(Van Vulpen), houten bankje 

€ 325,- (At Home), scha-

penvacht ‘Rens’ wit € 27,95 

(Ikea), tafel ‘Coupe’ (200x100 

cm) € 849,- (Het Kabinet), 

tafelkleed (160x330) € 82,50 

(Bastion Collections), tafelloper 

€ 34,95 (Het Kabinet), op de 

tafel (v.l.n.r.): stapel diepe 

pastaborden € 16,25 (Het 

Kabinet), houten bestek 

‘Rustik’ 24-delig € 26,95, 

diepe bruine borden € 1,99 

(beide Ikea), groene kerstbal-

len € 4,75/8 st., theedoeken 

€ 4,99 (Ikea), wit bakbord 

€ 8,25 (Het Kabinet), panetto-

ne en kerstbrood vanaf € 5,99 

(La Place), kleine houten 

kandelaar € 29,95, grote 

houten kandelaars € 45,- 

(beide Het Kabinet), kleine 

kaarsen € 2,99, grote kaarsen 

€ 8,58 (Intratuin), houten 

placemat € 5,95 (Het Kabinet), 

wijnglazen Freija € 7,95 

(Sissy-Boy Homeland), ovale 

schaal € 33,95 (Het Kabinet), 

grijze schapenvacht op de 

grond v.a. € 49,95 (www.

Schapenvel.nl), krukje met 

bruin schapenvel € 159,- 

(Van Buren), witte stoel ‘Nora’ 

€ 129,- (Het Kabinet).
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Fijn vachtje
Een nóg beter gevoel 
geven schapenvachten 
die op milieuvriendelijke 
manier worden gelooid, 
zoals deze. Gebreid plaid 

€ 125,- (Inizo Sales), wit,  

harig kussen van Riverdale 

(50x50 cm) € 25,95 (Intratuin), 

geruite plaid van lamswol 

(170x130 cm) € 79,95 (Corner 

Shop), schapenvacht v.a. 

€ 49,95 (Schapenvel.nl), meta-

len kist € 345,- (Het Kabinet), 

metalen kerstboomhanger 

€ 1,60 (Madam Stolz),  

outdoor laarzen ‘Cornelia’ 

€ 149,- (www.Liebo.nl).

Gespreid bedje
Luxe in de slaapkamer: 
veel plaids, kussens en 
dekens. Om lekker lang 
te blijven liggen. 
Met stof beklede kerstboom 

€ 12,50 (Nijhof), doosjes in de 

vorm van een boekje € 4,99 

(Intratuin), wekker 5,99 (Ikea), 

gedroogde takken met rode 

besjes (Hessing Flowercorner), 

glazen waterkan € 12,50  

(Het Kabinet), lange, smalle 

houten kandelaar € 11,50, 

kleine houten kandelaar 

€ 12,-, zinken dienblad met 

sterretjes € 10,-, glazen kerst-

ballen van € 2,75 (alles Ma-

dam Stolz), waterglas € 6,95 

(At Home), houten kerstster 

van mangohout € 3,75 (Nij-

hof), antiek houten bed v.a. 

€ 550,- (Atelier Authenthique), 

fijn geweven geruit dekbed-

overtrek (240x220) € 199,95 

(Van Dyck), oudgroen kussen 

€ 34,95, pastelgroen kus-

sen Figari € 52,50 (beide Het 

Kabinet), tweezijdige kussens 

glanzend zilver/matgroen 

€ 135,- (Nijhof), wit plaid van 

imitatiebont € 142,95 (Bas-

tion Collections), grofgebreid 

kleed € 249,- (HK Living), 

klamboe (200x240x235 cm) 

€ 69,- (Klamboe), matje van 

schapenvel in kerstboomvorm 

€ 22,95 (Ikea), pantoffels ‘Val-

lerina Antique’ van schapen-

vacht € 49,- (Liebo.nl). 
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Gloeiende kerstwijn
Koud geworden? Dan is  
een glaasje zelfgemaakte 
glühwein heerlijk. Ook leuk 
om cadeau te doen! Wit 

schapenvachtkussen € 49,95 

(Schapenvel.nl), warmhoudzak 

van imitatiebont € 10,95 (Bastion 

Collextions), rode besjes en den-

nengroen (uit de natuur), glazen 

fles met kurk € 7,95 (At Home), 

bruine schapenvacht v.a. € 49,95 

(Schapenvel.nl).

Stijlvol wit
Wittinten brengen licht in huis. 
Zelfmaakidee: zet dennentak-
ken vast met ijzerdraad om 
een hartenkrans en maak 
het af met kerstverlichting. 
Mand € 24,95 (Intratuin), hart 

€ 16,25 (via Yorstyl-Oisoioi), bank 

‘Snowdrop’ v.a. € 1130,- (Sofa.

com), plaid (170x130 cm) € 79,95 

(Corner Shop), schotel (kringloop-

winkel), wit plaid ‘Ferret’ € 49,99, 

zachtgroen kussen € 149,- (beide 

Nijhof), bruin schapenvachtkussen 

€ 49,95 (Schapenvel.nl), wit kus-

sen € 37,30 (Bastion Collections), 

zachtgroen kussen € 22,50 (Het 

Kabinet), bruin inpakpapier € 2,95 

(Gebroederswinter.nl), kerstlint 

€ 4,-/3 meter (Bonheur Binnen en 

Buiten), gebreid rond kleed € 199,- 

(Nijhof), schapenvacht v.a. € 49,95 

(www.Schapenvel.nl), krukje € 35,- 

(Nijhof), wit bakbord € 8,25 (Het 

Kabinet), groene bekers € 4,25 (At 

Home), poef € 79,95 (HK Living), 

houten schaal € 14,95 (Nijhof), 

bord (kringloopwinkel), kersttulband 

€ 5,99 (La Place). Kerstboom v.a. 

€ 25,- (Van Vulpen), in de boom 

(van boven naar beneden, v.l.n.r.): 

kerstboomkaarsjes v.a. € 2,47 

(Intratuin), houders voor kerst-

boomkaarsjes zilver € 5,95/10 

st. (Vergulde Kaars), grijze stof-

fen kerstster € 4,95 (Nijhof), 

wollen hart v.a. € 3,50 (Madam 

Stolz), metalen hanger € 1,95 

(Nijhof), kleine groene kerstballen 

€ 7,25/20 st., grote groene kerst-

ballen € 4,75/8 st. (Nijhof), wollen 

sneeuwvlokje v.a. € 3,50 (Madam 

Stolz), houten kerstster € 3,75 

(Nijhof).
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Ingrediënten: • 2 kaneelstokjes • 
85 gram bruine suiker • 1 wijn-
glas cognac • ¾ liter rode wijn.
Bereidingswijze: Verwarm de wijn 
en voeg de suiker, de kaneelstok-
jes en de citroen met kruidnagel 
toe. Niet laten koken! Na onge-
veer 10 minuten van het vuur  
nemen en de cognac toevoegen.
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Zinken lampenkapje € 13,50 
(Madam Stoltz) met rode 
textielsnoer € 33,95 (Deens)

Rendierkaars 
€ 9,95 (Loods 5)

Kandelaar uil € 20,95 
(Madam Stoltz)

Kandelaar 
‘Star’ van zink 
€ 15,95 (Deens)

Houten kandelaar (35 cm) 
€ 29,95 (Stapelgoed)

Oude spoorweglantaarn 
€ 34,95 (Loods 5)

Koperkleurig hanglampje 
‘Mora’ € 39,99

 (Woonfabriek Amsterdam)

Windlichtje met  
uitgestanste 

bosprint (13 cm) 
€ 8,95 (De Evenaar)
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Oude blaker € 10,- 
(Juffrouw zonder 
Zorgen)

Houten tafellamp € 49,95 
(Woonfabriek Amsterdam) met grijze 
lampenkap € 20,- (Loods 5) 

Zweedse fakkel € 9,95  
(Esschert design via  
www.trendsandvision.nl)

Grijze kandelaar (16 cm) 
€ 22,95 (VT wonen)

Windlicht met leeg
 jampotje als glas € 5,95 

(Brocanterie Pascalle)

Waxinelichtjes  
€ 6,95/3 st. (Deens)

DIY lamp van massief beukenhout € 90,- 
(Kukka via www.orphansocks-shop.nl)

Boomschors windlicht 
€ 4,50 (Loods 5)

Boomkaarsje 
€ 2,50 (Loods 5)
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