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Gedraaide kaarsen

Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Deze kaarsen met een twist zijn
bijna zonde om op te branden. Gelukkig zijn ze door hun unieke vorm erg mooi
als decoratie. Sfeervol voor tijdens de decembermaand en feestdagen.
Wil je de gezelligheid en het feestgevoel zo lang mogelijk vasthouden? Ook
tijdens grijze januari dagen kun je niet genoeg kaarsen in huis hebben. Mix en
match verschillende kleuren en maten voor een sfeervol stilleven in huis.
Verkrijgbaar via o.a. Søstrene Grene, Sissy Boy Homeland, &Meer

Kaarsenhouder
Een mooie kaars verdiend een prachtige kandelaar. Deze
kaarsenhouder van keramiek heeft een matte afwerking en is elegant
en speels tegelijk. Verkrijgbaar in drie formaten.
Los te gebruiken als enkele eyecatcher of groepeer juist verschillende
maten voor een versterkend effect. Prachtig voor op de feestelijk
gedekte tafel, een dressoir of bijzettafeltje. Ook geschikt als vaasje
voor een enkele bloem of een los (dennen) takje.
Bolia, kaarsenhouder Falda

Glazen vaas

Ga je voor een boom of liever voor een enkele decoratieve tak? Deze
cilindervormige vaas van glas leent zich daar perfect voor. Kies een
paar mooie takken en vul deze met je favoriete Kersthangers.
Ideaal wanneer je klein behuisd bent of liever geen Kerstboom in huis
wil. Of allebei! Ook na de feestdagen is deze glazen vaas een mooi en
stijlvol interieur accessoire.
H&M Home

Interieur Inspiratie

Hou je net als wij van inspirerende interieurs en woonaccessoires? Dan is dit boek
zeker een aanrader. Blader door de prachtige foto’s, verschillende ruimtes en
moodboards en profiteer van de goede tips om thuis mee aan de slag te gaan en je
persoonlijke stijl verder te ontwikkelen.
Er komen diverse woonstijlen aan bod die door middel van kleur en materiaal sferen
worden aangeduid. Van meubels en verlichting tot accessoires. Een heerlijk boek
om bij weg te dromen.
Nordic Moods - Katrine Martensen-Larsen

Plantenspuit Messing

Een musthave voor elke plantenliefhebber: een messing plantenspuit om je groen
goed te onderhouden en verzorgen. De fijne nevel voorkomt gele bladeren,
verhoogd de luchtvochtigheid en verwijdert tevens stof. Perfect dus.
Daarnaast is het een prachtig styling element. Het design misstaat niet in je
interieur, een plantenspuit die zeker in het zicht mag blijven.
Wonderwoud

Feestelijk Servies

Yotam Ottolenghi kennen we natuurlijk van zijn kookboeken, er is nu ook een
kleurrijk servies van zijn hand: “voor samenkomen met vrienden en familie, het
samen delen van eten en uitwisselen van verhalen”.
De Feast collectie heeft opvallende kleuren met grafische afbeeldingen van
groenten en bestaat uit verschillende afmetingen borden en schalen. Mooi om
cadeau te doen of te gaan sparen. Een kunstzinnig statement en bijzondere
aanvulling voor in je interieur.
Serax

Stijlvol

Feestelijke decoratie, een stijlvol servies en lekker eten vragen om
een mooi gedekte tafel. Trakteer een ander (of jezelf) op een
tafelkleed van mooi kwalitatief textiel. Drapeer een groot formaat
tafelkleed over je tafel voor een extra sfeervol effect.
Voor gezellige avonden met familie en vrienden of een diner voor
twee, maar ook voor een snelle hap in stijl.
Dille & Kamille

Adventskaars

Aftellen tot Kerst was nog nooit zo leuk en stijlvol als met deze prachtige
kalender kaars van Ferm Living. Genummerd van 1 tot 24 en verkrijgbaar in
drie verschillende kleuren.
Deze leuke Scandinavische traditie brengt je iedere dag een stukje dichterbij
Kerstavond. Een moderne uitvoering van de adventskaars die past in iedere
woonstijl. Gegarandeerd voorpret en een opvallende erecatcher.
Ferm Living

Italiaans Koken

Waan je thuis in Italië met dit kookboek van chefkok Sergio Herman. Het boek is
gevuld met recepten en comfort food uit de Italiaanse eetcultuur. Geen klassiekers
maar ambachtelijk koken aangevuld met Sergio’s karaktervolle twist en visie.
Geen zin om te koken? Dit boek is voorzien van prachtige fotografie en het
mooiste servies voor uren blader plezier en een instant vakantiegevoel.
New Italian - Segio Herman

Kaasmessen

Of je nu een borrelavond houdt met vrienden, een lang diner met familie
of een filmavondje. Mooie woon accessoires en bestek kunnen hierbij niet
ontbreken.
Deze stijlvolle kaasmessen van metaal zijn voorzien van een steel van
mango hout. Prachtig op een lichte houten plank of wit marmeren
ondergrond.
H&M HOme

Decoratief

Tot slot een leuke download van het Deense merk Moebe om zelf
creatief aan de slag te gaan met Kerst decoratie.
Met deze template knip en vouw je een decoratieve Kerstster om je
tafel feestelijk mee te versieren. Op ieder bord een zelfgemaakte ster
als persoonlijk en stijlvol gebaar bijvoorbeeld.
Of kies voor verschillende kleuren en maten en hang de Kerstboom
lekker vol. Ook erg sfeervol: een grote vaas gevuld met wat enkele
versierde takken, Kerststerren en heel veel kaarsen.
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