
Kersttafel
decoreren
Kersttafel
decoreren

I N  7  E E N V O U D I G E  S T A P P E N

N A A R  D É  P E R F E C T  G E D E K T E

K E R S T T A F E L

7
E
E
N
V
O
U
D
IG

E

STA
P
P
E
N



zo maak je van de kersttafel een sfeervol

plaatje

Feestdagen vragen om een feestelijke aankleding. Zeker als het gaat om gezellig samen
tafelen. En natuurlijk mag in dat geval een gedecoreerde kersttafel niet ontbreken! Of
het nu voor een kerstontbijt, kerstlunch of kerstdiner is, een mooi gedekte tafel met

kerst geeft zoveel extra kerstsfeer. Daarom deel ik hier 7 decoratietips voor een
gezellige en stijlvolle kersttafel! 



KIES EEN KLEURSCHEMA
Je hebt het me vaker horen zeggen, maar een
kleurschema is heel belangrijk bij het decoreren
van je kersthuis. Het kleurschema kwam al aan de
orde bij de eerder verschenen Huis Van Hees
kerstmagazines, namelijk bij het versieren van de
kerstboom, bij het maken van de kerstkrans en nu
ook bij het dekken van je kersttafel. Het liefst kies
je voor al deze verschillende kersthoekjes in huis
natuurlijk dezelfde kleuren om op die manier
eenheid en balans te creëren in je (kerst)interieur.
Kijk even wat het kleurschema is bij de rest van de
kerstdecoratie en kies drie, vier of vijf kleuren die
je wil laten terugkomen in je kersttafel. Denk aan
groen, goud, beige, wit, bordeaux... of zwart, wit,
grijs en groen. Of of of... Wat betreft de kleurkeuze
kan je alle kanten uit, als je maar rekening houdt
met de rest van de kleuren in huis.
 

 
VOEG WARMTE TOE MET TEXTIEL
We bouwen de kersttafel op in laagjes en
beginnen onderop. Wat leg je op de tafel? 
Textiel is een echte sfeermaker en mag dus niet
ontbreken tijdens het kerstdiner. Sla de papieren
tafelkleden eens over en kies dit jaar voor een
volwaardig linnen of katoenen tafelkleed. Voeg
nog wat extra warmte toe met een gekleurde
tafelloper of met stoffen servetten die meteen het
volgende laagje vormen. Door te werken met
verschillende kleurnuances en structuren in de
stof komt je kersttafel tot leven. Subtiele variatie
geeft je gedecoreerde tafel meer diepgang.

https://huisvanhees.nl/kerstmagazines/


LAAGJES BOUWEN
De volgende laag bestaat uit (onder)borden en
servies. Een heel belangrijk aandachtspunt bij het
creëren van een feesttafel: werk met laagjes in je
servies. Dat betekent: stapelen, stapelen,
stapelen. Laagjes, laagjes en nog meer laagjes.
Veel mensen kopen één volledig servies waarvan
elk bordje hetzelfde is, alleen het formaat wisselt.
Het is net wat je mooi vindt, maar probeer eens
out of the box te denken en te variëren met je
servies. Het mooiste effect krijg je namelijk als je
bij het bouwen van laagjes ook speelt met diverse
texturen, materialen en kleuren. Onderop leg je
bijvoorbeeld een ronde placemat, een rotan
onderbord of een ronde schijf van een
boomstam. Daarop leg je een groot gekleurd
bord. Daarboven volgt het grootste onderbord en
daarop een kleiner bord en helemaal bovenop
een nog kleiner bordje of kommetje. Daartussen
kun je bijvoorbeeld ook nog een servet leggen.
Mix en match en experimenteer volop! 

GLAZEN & BESTEK
Volgende stap is het decoreren met glazen en
bestek. Plaats in elk geval meteen meerdere
soorten glazen en bestek op de tafel (bv. glas
voor witte wijn, rode wijn, water en bestek voor
voor- en hoofdgerecht). Dat ziet er stijlvol en
rijkelijk uit. Kies hiervoor je mooiste glaswerk en
bestek uit! Denk ook eens aan geslepen glas /
kristal en aan goudkleurig of zwart bestek!



EEN BLIKVANGER OP DE TAFEL
Hier en daar op tafel wat kerstdecoratie
neerleggen, is natuurlijk prachtig maar wil je écht
knallen, creeër dan een blikvanger in het midden
van de tafel. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van
kerstgroen wat je over de tafel drapeert en
versiert met kerstdecoratie en eventueel lichtjes.
Een blikvanger kan ook een compositie zijn met
kaarsen, vaasjes vol kerstgroen of met een hele
hoop kerstballen en andere kerstdecoraties.
Maak er in ieder geval één geheel van. En ga ook
de hoogte in! Decoratie onder een hoge glazen
stolp bijvoorbeeld of in een stijlvolle vaas. Zorg er
wel voor dat iedereen aan tafel elkaar nog goed
kan zien, anders praat het zo lastig...
 

DINNER BY CANDLELIGHT
Dim de lampen in huis en verdeel over de hele
lengte van de tafel kaarsjes op verschillende
hoogtes. Zorg voor kaarslicht op tafelhoogte
door waxinelichtjes in simpele houders neer te
zetten. Hoger op de tafel verdeel je kaarslicht in
de vorm van dinerkaarsen of stompkaarsen.
Samen met de hoeveelheid flikkerende
vlammetjes zorgt het verschil in hoogte voor een
sfeervol 3D-resultaat.
Vergeet ook de ruimte rondom de tafel niet in
kaarslicht te hullen. Dim ook daar de verlichting
en plaats composities van kaarsen op de kast, de
salontafel en andere plekken in huis. Zo zorg je
voor een feeëriek sfeertje.

THE DETAILS ARE NOT THE DETAILS
Je bent bijna klaar, maar vergeet de finishing
touches niet. It’s all in the details! Maak van een
stukje touw, een label en wat kerstgroen een
mooie servethouder. Of vouw kerstboompjes van
katoenen servetten. Zorg voor naamkaartjes en
menukaarten op tafel en maak het geheel af met
wat glitter of tafelconfetti in kerststijl.



Ik ben ervan overtuigd dat je met deze tips
en de juiste spullen dit jaar de mooiste
kersttafel krijgt die je ooit gedekt hebt! 

Wil je nog meer inspiratie dan heb ik voor
jou een sfeervolle selectie gemaakt van de
mooiste gedekte tafels! Je vindt ze op dit
Pinterest-bord binnen de Huis Van Hees

Pinterest pagina.

Ik wens je alvast heel veel inspiratie en
ontzettend veel plezier toe met jouw

komende tafeldek-activiteiten!

https://nl.pinterest.com/huisvanhees/decoration/table-settings/

