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met deze 7 tips creëer jij de mooiste

kerstboom ooit!

 In een eerder pdf document deelde ik een eenvoudig stappenplan met je om je
kerstboom prachtig op te tuigen. Heb je het nog niet aangevraagd? Dat kan hier alsnog.

Met deze aanvullende tips heb je alle tools in handen om straks je huis als een ware
professional in kerstferen te brengen.

https://huisvanhees.nl/kerstmagazines/


Zorg bij het uitkiezen van je kerstdecoratie voor
contrast. Let op variatie in kleur en wissel mat &
glanzend af. Zoek het contrast in materialen op.
Hang een zacht stoffen sterretje naast een
glitterende kerstbal. Of hang een veertje naast
een houten kerstboom. Die afwisseling, dat
contrast, zorgt voor balans in je boom en zorgt
ervoor dat hij niet saai wordt.

Zoek niet alleen het contrast op maar wissel ook
vormen en materialen af. Voor een volle,
sfeervolle en goed uitgebalanceerde kerstboom,
varieer je met het soort kerstballen die je
gebruikt. De algemene richtlijn is 70% glans en
30% mat. Zorg ook voor variatie in soort ballen
en andere decoratie. Hang tussen twee
glanzende ballen een matte bal of werk met iets
van hout of van stof. Zorg dat er overal in de
boom voldoende afwisseling te zien is qua kleur,
vorm, materiaal en textuur.

Werk van groot naar klein. Hang eerst de
grootste items in de boom (takken, bloemen,
grote ballen) en daarna pas de kleinere. Zo krijg
je een optimale verdeling en is het geheel in
balans.

Heb je wat kleinere decoraties die eigenlijk te
pietepeuterig zijn om her en daar weg te hangen?
Groepeer ze dan! Het liefst meerdere van
dezelfde items. Of ga voor een mix van 2 a 3
soorten die je meerdere keren bij elkaar hangt.
Zorg wel dat je een paar van dit soort groepjes in
de boom doet. Die herhaling zorgt voor rust en
evenwicht.



Decoreer met onverwachte accessoires. Je ziet
het wel vaker in tuincentra, beurzen, showrooms:
onverwachte items in de kerstboom. Het is heel
erg out of the box denken en je moet ervan
houden, maar misschien is het wel iets voor jou!
Denk bijvoorbeeld aan oude boeken, slingers
gemaakt van muziekpapier, verlanglijstjes,
fotolijstjes, boa’s, veren, zeepjes… Soms zorgen
dit soort verrassende ornamenten juist voor dat
echte wow-effect

Versier ook de voet van je boom. Leg er een
mooie doek of een kerstboomkleed omheen. Of
kies voor een nepbontje of sneeuwdeken. Leg er
wat ingepakte cadeaus onder, in dezelfde stijl en
kleuren als de ballen in je boom. Of wat dacht je
van houtsblokken of een rieten mand of of of…

Maak één geheel van je kerstinterieur. De
kerstboom in je woonkamer staat nooit op
zichzelf. Het is het middelpunt van een heerlijk
kersthuis waarbij de sfeer doorgetrokken wordt
door de hele woning. Denk dus verder dan je
boom en ga ook aan de slag met het decoreren
van je eettafel, het creëren van gezellige
kersthoekjes, het versieren van de hal etc. Zorg
daarbij dat de stijl en kleuren die je gebruikt bij je
boom terugkomen in de rest van je interieur. In
de kussens en dekens op je bank, in de
ingepakte cadeautjes die je onder de boom legt,
in het tafelkleed,... Zorg dat het één geheel
wordt. 

Qua stijl kun je vooral verbinding creëren door
de decoratieve items die je in de kerstboom
hangt. Heb je een stoer interieur? Kies dan ook
voor stoere elementen in je boom. Heb je veel
hout in je interieur? Kies dan ook voor houten
sterren en andere houten decoraties. Zorg dat
niet alleen de kleuren, maar ook de materialen
die je gebruikt in je kerstboom weerklinken in de
rest van je interieur.



ik ben benieuwd naar jouw

kerstboom creatie!

Met het 7-stappenplan voor het versieren van jouw kerstboom en deze extra 7
decoratietips crëeer jij dit jaar met alle gemak de meest stijlvolle en gezellige kerstboom

ooit!

Heb je het 7-stappenplan nog niet aangevraagd? Doe dat hier dan alsnog.

Heb je vragen of wil jij die prachtige kerstboom van je met me delen? Stuur een mailtje
naar info@huisvanhees.nl en voeg je foto als bijlage toe. Vind ik leuk! 

Wil je je kerstboom delen via social media en @huisvanhees erin taggen dan zou ik dat
natuurlijk ontzettend tof vinden! 

 
Heel veel plezier!

https://huisvanhees.nl/kerstmagazines/

