
kersttrends
Kies je kersttrend!
 
Net als in de mode en interieur volgen ook de kersttrends ook steeds sneller 
op.
De kerstshows zijn alweer in volle gang en het aanbod is weer mega! Door al 
dit aanbod, wat stuk voor stuk leuk, mooi en/ of stijlvol is, kun je al snel 
thuiskomen met aankopen die wellicht helemaal niet passen bij de rest van je 
kerstspullen die je van zolder hebt gehaald.....zonde!
 
De trends die dit jaar het meeste opvallen heb ik gebundeld in een handige 
test, doe de test en kom binnen een paar minuten achter welke trend het 
beste bij jouw past! 
Noteer bij iedere vraag de letter die je hebt gekozen. De letter die jij het meest 
gekozen hebt, is de kersttrend die het beste bij jou past!
Ik ben erg benieuwd welke kersttrend het meest populair is....
 
Lieve kerstgroet,
 
Sharon Hofman
Moodz Styling Academy



Welke kerstkleuren spreken jou het meeste aan ?

A. B. C. D. G.E. F.



Welke kerstboom versiering spreekt jou het meeste aan ?

A. B. C. D. G.F.E.



D.A. C.B.

Welke kersttafel versiering spreekt jou het meeste aan ?

G.F.E.



D.A. C.B.

Welke manier van decoreren spreekt jou het meeste aan ?

G.F.E.



D.A. C.B.

Welke kerstkrans spreekt jou het meeste aan ?

G.F.E.



D.A. C.B.

Welke raamdecoratie spreekt jou het meeste aan ?

G.F.E.



A.Puur en warm

Eigenlijk zegt de naam al genoeg: Pure & Warm. Deze 
kersttrend straalt warmte uit en er wordt gebruik 
gemaakt van natuurlijke en pure materialen. Kleuren 
die een hoofdrol hebben binnen deze trend zijn wit, 
grijs, goud en een diepe rood die bijna naar bruin 
neigt. Samen met het gebruiken van hout, veren en 
zachte breisels creëer je met de trend Pure & Warm 
een comfortabele en pure sfeer.
Houten hangers, veren, dennenappels en bewerkte 
kerstballen in warme kleuren, zoals marsala, beige, 
koper en licht goud voeren de boventoon in deze 
eerste trend. De toevoeging van fris wit geeft wat 
extra puurheid aan de stijl. In deze kersttrend voor 
2016 worden elementen uit allerlei culturen gemixt, 
van kleden in Aztek-stijl tot hippie-achtige veren en 
dream catchers die het Ibiza-gevoel oproepen. Voer 
deze kersttrend door in je woonkamer door 
kandelaren van hout, leuke kussentjes met een 
dierenprint, een stoer gewei aan je muur en een 
heerlijk warm plaid op je bank. Kaarsjes aan en je kan 
de plank absoluut niet mis slaan!



B. Gek gekleurd

Zoals ieder jaar is er ook een gekke, kleurrijke en 
vrolijke ‘kersttrend’. Eigenlijk is dit natuurlijk 
geen trend, maar gewoon een gekke stijl 
decoratie. Speciaal voor de mensen die van kleur 
houden! Je neemt alle kleuren van de regenboog 
(okergeel, fel blauw, zacht oranje, framboosroze, 
kerstrood en fel groen) en gooien dat in de mix. 
Et voilá, de vrolijke, gekke kerstsfeer is 
daar! Natuurlijk zijn het niet alleen de kleuren 
die in deze vrolijke decoratiestijl centraal staan, 
maar ook de glitters en glans. Van confetti tot 
glitter en van lovertjes tot discoballen. Hang het 
bij elkaar in de boom, want het mag!



C. Mist

Deze 'coole' kersttrend met de kleuren wit, zilver, 
blauw en mint/ eucalyptus heeft een scala aan koele 
kleuren. Als tegenhanger wordt er veel gebruik 
gemaakt van houten accessoires waardoor er een winter 
wonderland op natuurlijke wijze ontstaat. Wat je ook 
veel ziet zijn uiltjes, om in je boom te hangen of om je 
huis mee te decoreren tijdens de koude winterdagen.

Ook bij Mist speelt een natuurlijke uitstraling een grote 
rol. Dit zie je terug in de houten accessoires die worden 
gebruikt. Houten kurkjes, maar ook houten hangers die 
je in de boom kunt hangen. 

Om ervoor te zorgen dat de trend Mist niet te kil wordt 
is het goed om hout en de koele tinten af te wisselen. 
Steek daarbij ook lekker de openhaard aan en dan ga je 
heerlijke kerstdagen tegemoet. 

Stel je voor dat je rondloopt in de winterse natuur, aan 
de rand van een mistig meer. Dat is het gevoel dat deze 
kersttrend probeert op te roepen. Het is de enige ‘koele’ 
trend van dit jaar, en door de combinatie van wit, zilver, 
verschillende kleuren blauw én eucalyptus-groen, is 
deze stijl verfrissend anders dan het bekende hout-met-
wit van de afgelopen jaren!



D. Romantisch chique
De meest romantische kersttrend van het jaar in 
Romantisch Chique. Deze trend bestaat uit 
bloemen, glitters, vlinders, vogeltjes en veren. 
Alles wat romantisch is vind je terug in dit thema. 
De kleuren die je moet gebruiken om deze 
romantische sfeer ook in huis te halen zijn wit, 
grijs, roze, almond en goud. Almond en goud 
zorgen voor wat meer warmte en de wit en roze 
tinten geven het een liefelijk geheel. 

Romantich Chique is een trend van 
tierelantijntjes. Lintjes, glitters en decoreren met 
vlinders en zachte materialen. De boom mag je vol 
hangen met veel verschillende hangers, van 
kerstengeltjes tot parelkettingen.

Kortom, glitter, glans én glamour! Stel je een 
Italiaans landhuis voor, met veel marmeren 
vloeren en glanzende stoffen. De decoratie is 
gemaakt van parelkleurige materialen als schelpen 
en glinsterende edelstenen. Deze kerststijl is net 
even wat stoerder te maken met wat zwarte 
accenten. Matzwarte ballen, zwarte 
draadmanden en glazen figuren met een zwart 
randje.



E. Voel je thuis

Deze traditionele kersttrend moet echt de 
gezelligheid van kerst uitstralen. Een fijn 
kerstontbijt, de sok van Santa Claus en 
spelletjes bij de open haard. Uiteraard mag een 
heerlijk zelf gekookt kerstdiner niet 
ontbreken! Grof gebreidde plaids en kleuren 
zoals zilver, wit, cappuccino, oranje en 
kerstrood geven deze kersttrend zijn 
identiteit. Zoals de naam al doet vermoeden, 
moet deze trend ervoor zorgen dat je je echt 
helemaal thuis voelt.

Versieringen zie je in deze kersttrend in de 
vorm van kleine huisjes voor in de boom, 
vogeltjes, sneeuwvlokken en gedecoreerde 
ballen. De basis is vooral wit met rood en dit 
kan je hier en daar opleuken met oranje en 
zilver om het geheel wat speelser en minder 
traditioneel te maken.



F. Het bos in
Stel je voor dat je met je vrienden of  familie in 
Oosterijk zit in een knusse chalet aan de 
bosrand, houten meubelen met dekens van 
nepbont,  met een mok warme chocolademelk 
bij de openhaard

Dit warme winterse sfeertje in huis krijg je 
door rustieke en natuurlijke materialen als 
Boomstammetjes en stoere planken met hapjes 
erop. Leren manden en tassen, een rustiek 
oude tafel met een warm gekleurd kleed. 
Blokken hout, dennenappels, herfstgroen en 
paddenstoelen maken het ‘bos-sfeertje’ 
helemaal af.

Het leuke van deze stijl, is dat je hem al vroeg 
in huis kan halen. De rustieke stijl met warme 
herfstkleuren staat zelfs in september of 
oktober al prachtig. Begin met wat 
windlichten en rustieke kaarsen in mooie 
herfstachtige tinten, houten herfstdecoraties 
en bosgroen (zoals dennenappels en 
paddenstoelen).

De hoofdkleuren zijn prachtig herfstachtig 
warm; truffelbruin, kerstgroen, zacht oranje 
en okergeel voeren de boventoon. De 
toevoeging van decoraties in (wol)wit geeft 
het geheel een winterse twist.  deze kersttrend 
geeft het gevoel van buiten zijn in je dikke jas, 
rondom het winterse chalet in een bosrijke 
omgeving, maar dan lekker warm binnen.



G. Scandinavische eenvoud

Een stijlvol kerstfeest hoeft niet altijd groen, 
rood en glitter uit te stralen. Deze 
Scandinavische trend komt langzaam maar 
zeker steeds meer ons land veroveren. Veel wit, 
zwart, goud in combinatie met licht hout is voor 
kerst 2016 erg hot! Waar vorig jaar roze tinten 
voor wat variatie zorgden, zijn het dit jaar 
verrassende accenten van licht oranje. Het 
mooie zit hem in de eenvoud, dus weg met alle 
tierlantijntjes en andere excessen. Dit jaar gaan 
we opnieuw naar de essentie van kerst: 
samenzijn met vrienden en familie in alle 
eenvoud.
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