
Kerst anno 2019 is meer dan een boom in huis halen, véél meer. Deze winter dompelen we alle 

hoeken en gaten van onze stads-, buiten- of huurwoning onder in de kerstsferen. Van de woon-

kamer tot de keuken, het terras en zélfs de slaapkamer. Meer is niet altijd beter? Echt wel. 

Kerstbomen en de bijkomende versiering 

komen in alle soorten, maten en kleuren. Een 

ratjetoe van kerstballen, tafellinnen en bont-

gekleurd kerstservies kan zo z’n charme heb-

ben maar een gefi netunede styling is natuur-

lijk het allerleukst. Voor iedereen die door de 

(verschillende!) kerstbomen het bos niet meer 

ziet, presenteert Intratuin het door trend-

experts samengestelde kersttrendrapport 2019. 

Hierin komen vier trends aan bod die je kunt 

toepassen op jouw gepersonaliseerde boom, 

de aankleding van andere ruimtes in huis en 

natuurlijk de tafelaankleding. Dit jaar gaan we 

voor ethisch én esthetisch. Recycle door jouw 

favoriete items uit de oude doos te combineren 

met accessoires van dit seizoen en creëer een 

look die helemaal van nu is. Naast veel soft 

neon en nieuwe, innovatieve materialen, zien 

we deze winter veel oude, basic natuurmateri-

alen. Denk aan terracotta, baksteen, glas en 

hout, gegoten in een modern jasje. Er is extra 

aandacht voor de verschillende soorten kerst-

bomen die je kunt kiezen en goed nieuws voor 

liefhebbers van de retrolook: retrovormen blij-

ven nóg een seizoen meedoen.

KERST met een
HOOFDLETTER

Intratuin 
kersttrend-

rapport 
2019

Ethisch én esthetisch met 
tafeldecoratie van ecoecho®. 
Dit servies en tafellinnen is 

biologisch a� reekbaar en kan 
na het kerstdiner of – ontbijt 
gewoon op de composthoop! 

Vanaf 1.29

CONSCIOUS CHRISTMAS 

TOTALLY NUTS De houten 
notenkraker is terug van weg-
geweest. Groot, klein, roze, goud of 
in traditionele kleuren: dit mannetje 
met hoed, baard en herkenbare 
blazer is een heuse must-have
voor op de schouw, in het raam-
kozijn of onder de kerstboom dit 
jaar. Vanaf 8.99

GOLDEN GLOW SHADES OF GLAMOUR MYSTIC NATURE WINTER PICNIC 

Natuurlijk! Intratuin

Sta je al in de startblokken voor de feestdagen? 
Hier volgen de vier kersttrends van 2019.



De ochtendzon die met haar eerste gouden zon-

nestralen langzaam alle dauw van een winter-

nacht doet smelten: dat is precies het gevoel dat 

we naar binnen halen! 

Golden glow combineert warme kleuren als oker-

geel, oranje en amber met natuurlijke materia-

len als hout en wol – uiteraard aangevuld met 

een touch of gold. Eigen gemaakte gerechten 

geserveerd in puur aardewerk schalen vullen de 

tafel die is aangekleed met een okergele tafel-

loper en servetten die pronken in gouden servet-

ringen. Retro aardewerk potjes en gevulde fl essen 

van amberkleurig of geel glas vullen het geheel 

mooi aan. In de boom schitteren ballen bedekt 

met bladgoud en fonkelende dennenappeltjes af-

gewisseld met luxe velours ballen in okertinten 

en mat terracotta. Om de warmte van Golden 

glow goed tot zijn recht te doen komen kun je 

binnenshuis spelen met een mix van kunst- en 

kaarslicht. De retro plantjes van vroeger, een boeket 

van Kornoelje takken en Spider chrysanten of 

wat warmoranje sierpompoenen maken jouw op 

goud geïnspireerde kerstwoning af. 

1 Hangers noten 3.49 p.s •  2 Kerstbal Yana ø 10 cm 4.99 
3 Kerstbal goud ø 8 cm 2.29 •  4 Tafelloper velours 
200x35 cm (lxb) 6.99

GOLDEN
GLOW 

Dé kerstboom die bij 
Golden glow past is de 

Japanse ceder. Een 
kokervormige boom 

met zachte naalden die 
vooral geschikt zijn 

voor sierlijke, glazen 
kerstballen. Leuk met 

semitransparante 
verlichting!

KERST-
BOOM

TIP 

1

ALL OUT OPTIE De notenkraker gaat al eeuwenlang mee, maar dit jaar 
verschijnt hij in een totaal nieuw jasje. Letterlijk. Met bijpassende gouden laarsjes en al. 
Deze vrolijke toevoeging maakt jouw Golden glow decor compleet (klein 30 cm 8.99, 
groot 50 cm 17.99). Of drapeer eens een gouden varentak op tafel of in de boom! (3.99)

2

TREND 1

Natuurlijk! Intratuin

De notenkraker gaat al eeuwenlang mee, maar dit jaar 
verschijnt hij in een totaal nieuw jasje. Letterlijk. Met bijpassende gouden laarsjes en al. 
Deze vrolijke toevoeging maakt jouw Golden glow decor compleet (klein 30 cm 8.99, 

). Of drapeer eens een gouden varentak op tafel of in de boom! (3.99)

Natuurlijk! Intratuin

verlichting!

3

4



 Liefhebbers van romantiek met een vleugje al-

lure zitten goed met Shades of glamour. Intra-

tuin liet zich inspireren door het Londense 

Sketch: chic met een toefje art deco. 

Creëer een luxe, rozige kerstsfeer bij jou thuis en 

combineer zachte materialen zoals velvet met 

ronde, vrouwelijke vormen en speels soft neon. 

Het kleurenpalet van deze trend bestaat uit tin-

ten van wolkenwit, donkerroze, ossenbloedrood 

en pioenroze. Een uitbundige kerstballencombi-

natie tooit de boom. Denk aan velours beesten, 

ballen met veren, pailletten of dierenprint. Of 

wat dacht je van een glitterende clip vogel op 

menukaart? Ga op de feestelijk gedekte tafel voor 

krakend wit gecombineerd met roze tonen en 

een donkerrode tafelloper in velours. Een touch 

van goud in bijvoorbeeld het bestek of de kaar-

senhouders vormt een mooi contrast met alle 

zachtheid. Glinsterend glaswerk zoals cocktail en 

wijn glazen zorgen voor die extra sprankeling. 

Luxe bloemen in een hoge vaas (bv. roze pampas-

gras) of een boeket van Zuid-Afrikaanse Protea’s 

maken van het geheel een romantische oase, die 

ervoor zorgt dat je het liefst alle feestdagen bin-

nenshuis vertoeft. 

1 Kerstbal deco ø 8 cm 2.49 2 Glasbal streep ø 8 cm 2.99 
3 Glasbal glitter ø 8 cm 1.99 •  4 Clip vogel 18 cm (l) 1.49 
5 Ornament aap/giraffe velours 2.49 p.s.

SHADES OF 
GLAMOUR TREND 2

Ga bij Shades of 
glamour voor de 

chique Kaukasische 
spar. Een boom met 
een prachtige kruin 

die haar takken 
naar beneden buigend 

draagt. 

1

ALL OUT OPTIE Step up your christmas 
game; ook bij deze trend kun je all out gaan met 
een notenkraker bomvol glitters (klein 30 cm 12.99, 
groot 38 cm 17.99)  in combinatie met bijvoorbeeld 
een hysterische, roze, glitter pauw (40 cm 19.99). 

2

3

KERST-
BOOM

TIP 

4

Natuurlijk! Intratuin

Step up your christmas 
; ook bij deze trend kun je all out gaan met 

12.99, 
)  in combinatie met bijvoorbeeld 

19.99). 

5

1 Kerstbal deco ø 8 cm 2.49 2 Glasbal streep ø 8 cm
3 Glasbal glitter ø 8 cm 1.99 •  4 
5 Ornament aap/giraffe velours 

ALL OUT OPTIE
game; ook bij deze trend kun je all out gaan met 
een notenkraker bomvol glitters (klein 30 cm 
groot 38 cm 
een hysterische, roze, glitter pauw (40 cm 

5



Het ongerepte, pure Scandinavië met haar 

noorderlicht en prachtige natuur, maar dan bij 

jou thuis.

De Mystic nature trend is stoer en aards en wordt 

gekenmerkt door robuuste materialen zoals 

steen, hout, denim en kurk in combinatie met 

koele kleuren zoals sneeuwwit, blauw en turquo-

ise. Om je deze kerst in een echt winters sneeuw-

landschap te wanen gebruik je aardewerk met 

een erosie look, pinustakken in bolle glazen fl es-

sen met mat glas, fossielen in steen en zelfs 

(kunst)dierenhoorns als decoratie. In de boom 

wisselen kerstballen van ‘frozen’ glas en effen 

blauw elkaar af met hertenfi guren en reuze 

sneeuwvlokken. Met veel grote kaarsen die voor 

een fonkeling zorgen, details van leer en parel-

moer en een kunstdierenvacht kan jouw Scandi-

navische kerst niet meer stuk. Ter aanvulling 

misstaat een grijsgroene Rhipsalis in grove pot 

zeker niet. Natuurliefhebbers, eat your heart out! 

1 Glasbal glitter ø 8 cm 1.99 •  2 Hanger ster ø 9 cm 3.49 p.s. 
3 Tak pauwenveer 3.29 •  4 Glasbal glitter ø 8 cm 1.99 

MYSTIC
NATURETREND 3

Een wat lichtgrijze 
boom die precies bij 
Mystic nature past is 
de Libanonceder op 

stam. Overgewaaid uit 
het hippe Scandinavië 
maakt hij deze trend 

compleet.

ALL OUT OPTIE Om je Mystic nature trend helemaal af te maken, en 
deze aardse en robuuste trend iets meer glamour te geven, voeg je deze 
kleurrijke ornament bal (2.79) of pegel met pauwenveer (2.79) toe in de boom.  

KERST-
BOOM

TIP 

1 2

4

3

Natuurlijk! Intratuin



Denk jij bij kerst direct aan in je grof gebreide 

coltrui met warme chocolademelk bij het 

haardvuur kruipen? Dan is Winter picinic dé 

trend voor jou.

Waan je in een winters bergchalet waar hout de 

boventoon voert en de versiering groen, rood 

afgewisseld met sneeuwwit en zilver is. De tradi-

tionele kerstkleuren worden binnen deze trend 

gecombineerd met glitters, kerstmannetjes en 

andere fi guren voor in de boom. Voor de chocolade-

melk of glühwein gebruiken we retro, emaille 

kopjes en aan de voordeur kan de traditionele 

kerstkrans – dit jaar eens aangevuld met euca-

lyptus of olijftak – niet ontbreken. Binnen kun je 

naast de vertrouwde rode kerstster eens een 

hoge vaas vullen met winterbessen. Ook hulst en 

dennentakken passen goed bij Winter picnic. Of 

denk eens aan een rood-wit boeket van Amaryl-

lissen en Helleborus. Lang leve een traditionele 

kerst met een hedendaagse touch! 

1 Hanger auto met caravan 12 cm (l) 13.49   
2 Hanger sneeuwvlokkoek 10 cm (l) 2.99 
3 Kerstbal ø 8 cm 2.49 •  4 Hanger porselein ø 7 cm 1.79

WINTER 
PICNICTREND 4

Uiteraard is er maar 
één boom die uitste-

kend bij Winter picnic 
past en dat is de 

traditionele Nord-
mann. Heerlijk vol met 
naalden die heel lang 

blijven zitten: geen 
rotzooi dus!

ALL OUT OPTIE Liever geen standaard rode ballen in je 
boom? Kies dan voor dit vrolijke kopje chocolademelk met 
marshmallows (3.99). Ook de mierzoete, suiker notenkraker past 
helemaal in het kleurenpalet van de Winter picnic (45 cm 124.99). 

KERST-
BOOM

TIP 

Krukje ruit dessin 
38 cm (h) 29.99

1

2

3

Natuurlijk! Intratuin
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Exclusief bij Intratuin
verkrijgbaar




