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WAT IS EEN MOODBOARD?

Voordat ik je vertel welke stappen je onderneemt bij het maken van een moodboard is het
belangrijk te weten wat nu eigenlijk een moodboard precies is.

Een moodboard is een verzameling van foto’s, kleuren en materialen waarmee je de sfeer
visualiseert die je wil neerzetten. Je moodboard geeft je focus en richting. Zo weet je straks
precies welke kant je op wil met je kerstversiering in huis!  Op je kerst moodboard geef je

onder andere aan met welk kleurenpalet je gaat werken. Daarnaast verwerk je de materialen,
structuren en dessins die je aanspreken, maar gebruik ook zeker sfeerbeelden om je

moodboard af te maken. Die afbeeldingen mogen een bepaald gevoel uitstralen of een
bepaalde stijl. Denk aan supermodern of juist rustiek en landelijk.



EEN KERST MOODBOARD MAKEN 

IN 6 STAPPEN

Kies je voor een digitaal moodboard dan zijn er allerlei manieren om er iets leuks van te
maken! Natuurlijk kan je met Word of Powerpoint aan de slag, maar kijk ook eens naar de
app Canva. Daarin heb je legio mogelijkheden om collages te maken. Je kan je eigen foto’s
uploaden en het werkt heel makkelijk en intuïtief.
 
Heb je wel zin in wat knip- en plakwerk en ga je voor een fysiek moodboard? Daarmee
geef je het een extra dimensie omdat je er ook echte materialen aan kunt toevoegen.
Denk daarbij aan veertjes, leren veters, gouden sterretjes etc. Je kunt heel makkelijk een
foambord gebruiken (online te koop of in knutselwinkels) waar je alles op bevestigt. Maar
je kan ook bv. een draadrekje gebruiken of een prikbord, magneetbord, stuk piepschuim
of een vel behang, karton of papier. Wees creatief en denk even lekker out of the box! 
Met de ondergrond die je kiest, zet je ook al meteen een sfeer neer. Hou daar rekening
mee bij je keuze.

1 BEPAAL HOE JE JE MOODBOARD GAAT MAKEN: DIGITAAL OF FYSIEK? 

Je kunt je moodboard digitaal maken op je computer. Maar je kunt er natuurlijk
ook voor kiezen om lekker te gaan knutselen. 
 

EEN KERST MOODBOARD MAKEN 

IN 6 STAPPEN



2 BEPAAL JE KLEURENPALET

Kijk even rond in je huis en bepaal welke kleuren je
wil gaan inzetten voor je kerstdecoratie.  

Het kan heel mooi zijn om de kleuren in je huidige interieur te
gebruiken als basis zodat alles één geheel vormt en rust
uitstraalt. De lichtjes, glittertjes en glimpjes doen dan verder
hun werk. Maar je kan er ook voor kiezen om net voor een
accentkleur te gaan waardoor je kerstversiering er meteen
uitspringt en een spannend effect geeft in de ruimte. Kies wat
voor jou goed voelt!
 
Ga voor een mix van ongeveer vijf kleuren, waarvan twee of drie
kleuren de hoofdrol krijgen en de rest meer ondersteunend is.
Je kunt ook voor twee hoofdkleuren, twee ondersteunende
kleuren en een opvallende accentkleur kiezen (bijvoorbeeld
rood, okergeel of blauw).
 

3 BEPAAL DE GEWENSTE SFEER & MATERIALEN

Vervolgens denk je na over welke sfeer je wil
uitstralen en welke materialen daarbij passen. 

Ga je voor stoer en industrieel? Of juist voor romantisch en
landelijk? Welke materialen ga je daarbij matchen? Ga je voor
een stoere combi van denimblauw en roestbruin? Dan wil je
waarschijnlijk decoraties en accessoires met een spijkerlook of 
-kleur in je boom hangen. En bijvoorbeeld items met een roestig
uiterlijk. Ga je voor een natuurlijke boom? Dan wil je misschien
wel hout, dennenappels of andere natuurlijke materialen
toepassen.

Heb je besloten een fysiek moodboard te maken? Verzamel dan
alvast wat materialen die je hiervoor kunt inzetten. Je kan bv. je
kleurenpalet digitaal maken, vervolgens uitprinten en
bevestigen op het moodboard. Of je kunt natuurlijk ook
staaltjes van de verfwinkel of bouwmarkt gebruiken.  Verzamel
verder bijvoorbeeld items uit het bos of knip wat takken
kerstgroen uit de tuin. Die restjes stof of lint die je nog hebt
liggen doen het ook goed! Kijk vooral ook in je eigen kast of je
nog iets passends hebt liggen.



Maak je een digitaal moodboard? Dan is Pinterest dé uitgelezen plek om inspirerende
plaatjes te vinden! Via het Christmas Pinterest-bord van Huis Van Hees kan je alvast wat
inspiratie opdoen! Let wel even op auteursrechten als je foto’s van anderen opslaat voor je
moodboard. Voor privégebruik kun je alle plaatjes van Pinterest gewoon gebruiken. Maar
wil je bijvoorbeeld een foto van je moodboard publiekelijk delen, dan mogen er geen
auteursrechten op de foto’s zitten. Op websites als Unsplash en Pixabay vind je gratis foto’s,
die je vrij mag gebruiken.
Kies je voor een fysiek moodboard? Dan kun je lekker aan de slag met eigen foto’s of foto’s
uit tijdschriften.

Verzamel alles wat je aanspreekt en wat past bij het idee in je hoofd. Vervolgens maak je
een uiteindelijke selectie en voeg je de plaatjes samen tot een moodboard.

4 FOTOMATERIAAL VERZAMELEN

Heb je een beetje een idee van hoe je je moodboard gaat vormgeven en welke
kleuren en materialen je wil gebruiken? Dan is het tijd om inspiratie op te doen!

https://nl.pinterest.com/huisvanhees/party/party-christmas/


5 MAAK JE EIGEN UNIEKE KERST MOODBOARD

Alle plaatjes en materialen verzameld? Dan is het tijd
om je compositie te maken! 

En daarbij geldt: less is more! Beperk je tot slechts een aantal
afbeeldingen en materialen. Hoe meer je er gebruikt, hoe minder
overzichtelijk en minder duidelijk. Zorg ervoor dat je door het bos
de bomen nog ziet! Het is daarbij echt een kwestie van schuiven
en naar je gevoel luisteren. Welke plaatjes vind je écht mooi? Wat
past er bij jou? Waar maakt je hart een sprongetje van? En wat
past er het beste bij elkaar?

Maak verschillende composities en kies uiteindelijk je favoriet uit.

Werk je digitaal? Dan kun je een eindeloos aantal opties
samenstellen tot er eentje tussen zit waarover je tevreden bent.
Werk je met een fysiek moodboard? Ook dan kan je oneindig
schuiven en vervolgens je uiteindelijke compositie vastplakken of
prikken aan je ondergrond.
 

6 DE UITVOERING
Yes! Je moodboard is af! Print je digitale moodboard
uit en hang ‘m ergens op. Je fysieke moodboard zet je
in de kamer, zodat de inspiratie kan stromen. 

Kijk voordat je gaat shoppen even welke accessoires en versiering
je al hebt die passen bij je moodboard. Vaak heb je meer in huis
dan je denkt. Misschien kan je kerstversiering die je al hebt wel
een ander kleurtje of look geven, bv. met spuitsneeuw of gouden
glitters? Ook cadeautjes uit de natuur zijn vaak een ware
toevoeging!

Maak vervolgens een lijstje van wat je nog mist voor in je boom,
op je bank, op tafel etc. Neem je moodboard (of een foto ervan)
mee naar de winkel. En dan is het een kwestie van zoeken naar
de juiste kleuren en materialen, takken en accessoires voor jouw
prachtige kerstinterieur.



TIP: 
Laat je niet teveel afleiden door andere dingen in
het tuincentrum die ‘ook heel erg leuk zijn’. Want

reken maar dat die er legio zijn! Maar waar je
normaliter als een ongeleid projectiel van de ene

leuke kerstbal naar de andere sfeervolle accessoire
zou sjezen, heb je nu je moodboard-kapstok in
handen waar je elk leuk item in de winkel kunt

tegenaan houden! Past de kleur of het materiaal
niet binnen je moodboard? Jammer! Dan mag deze

leuke kerstbal of decoratietak iemand anders blij
maken. Want alleen als je vasthoudt aan je

moodboard en alle andere verleidingen kunt
weerstaan, krijg jij straks dat prachtige stijlvolle

kersthuis!



Ga jij een moodboard maken 

voor kerst?

Het leuke is dat je het maken van zo’n moodboard al meteen kunt doen. Vanavond of
dit weekend bijvoorbeeld al! Zo kun je straks, als je gaat shoppen, veel gerichter

inkopen doen. Ik ben heel benieuwd of jij hiermee aan de slag gaat. 

Stuur even een mailtje naar info@huisvanhees.nl en laat het me vooral even weten.
Vind ik leuk! En als je klaar bent, upload dan even een foto van jouw eindresultaat. 

Ik ben echt méga nieuwsgierig naar jouw creatie! 

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

 
 

Heel veel plezier!


