otthon

otthon

Szabó-vedress
krisztina

lakberendezõ
rovata

Az utóbbi néhány
évben egyre több a
panasz: „egyáltalán
nincs karácsonyi hangulatom!”. Ez részben
érthető, hiszen minél
közelebb kerülünk az
év talán legnagyobb
ünnepéhez, annál
több az elintéznivalónk. Egyre többet
rohanunk, és a végén
az egész karácsonyi
„mizérián” csak „túlvagyunk”. Ráadásul egy
ideje még az időjárás
sem kedvez az ünnepi
hangulatnak, hiszen a
karácsonyozáshoz – elvileg – hó is dukál!

a hangulatért!

De sebaj, a lakás ünnepi díszbe öl
töztetésével nemcsak a gyerekek
nek szánt titokzatos angyalvilág kereked
het ki, hanem nekünk is segíthet abban,
hogy ráhangolódjunk erre a csodás, ben
sőséges ünnepre!
Ehhez szeretnék most segítséget nyúj
tani az idei trend, néhány szép karácsonyi
dekoráció és apró részlet bemutatásával,
amelyek elkészítéséhez még nincs késő!
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Díszekkel

Az évente aktuális karácsonyi divatban
általában visszaköszönnek az adott idő
szakra „előírt” lakberendezési irányzatok.
Idén sincs ez másként. De ahogy eddig is,
az ünnepi dekoráció összeállítása kapcsán
is azt tanácsolom, hogy a díszítés stílusa,
színe elsősorban a környezetéhez, azaz a
lakásunk berendezéséhez, hangulatához és
saját ízlésünkhöz illeszkedjék!
A sor elején mindjárt a lila színvilágú
karácsonyi dekorációk állnak. Szép össze
állításokat készíthetünk a lila árnyalatai
ban pompázó gömbökből, együtt, vagy
például fehér, arany vagy
ezüst színekkel kiegészít
ve. A fenyő zöldjével iga
zán szép kombinációt al
kotnak! A csillogó, fényes,
illetve matt felületű göm
böket tehetjük egy „cso
korba”, ezzel még izgalma
sabb lesz az összeállítás.
A nosztalgikus és ter
mészet közeli „érzést” köz
vetítő berendezési stílusok
töretlen
népszerűségét
tükrözik a fehér, barna és
krém árnyalatú díszek – arannyal, ezüst
tel és természetesen sok-sok szárított ter
ménnyel kiegészítve. Az ilyen kiegészítők

esetében használhatunk
rattankoszorút, faágakat,
tobozokat, ánizst, szárított
narancskarikákat és per
sze fahéjrudakat. A dekorációk készítéséhez fel
használható szárított ter
mények sora még hosszú,
virágpiacokon, dekorációs kellékeket áru
sító üzletekben könnyen (és olcsón) be
szerezhetőek!

A glamour stílusában berendezett ka
rácsonyi „díszlet” is előszeretettel hasz
nálja a fehér és törtfehér színeket és elen
gedhetetlen társait, a fényes-csillogó arany
és ezüst felületeket pazar textíliákkal. Ez
utóbbiak gazdaságos helyettesítője lehet
az organza, amelyet 40-50 centiméteres
szélességű tekercsekben, hatal
mas színválasztékban vá
sárolhatunk.
Feltétlenül vegyük
számításba azt is,
hogy a téli kuckós,
ugyanakkor ünne
pélyes, meleg han
gulat kialakításá
ban (is) óriási sze
rep jut a fényeknek,
a világításnak. A jól
bevált fényfüzéreken,
gyertyákon, valamint
mécseseken (és főként:
mécsestartókon) kívül a LED
világítással működő fénydekorok manap
ság már látványos elemei lehetnek az ös�
szeállításunknak.
És hogy a karácsonyi élmény minden
érzékszervünket áthassa, ne feledkezzünk
meg a karácsonyi illatokról sem, amelyek
közül jó néhány még az immunrendsze

rünk erősítésében és jó hangulatunk meg
őrzésében is segítségünkre lehet. Ilyen
például a citrom-narancs-szegfűszeg trió,
amely kimondottan fertőtlenítő hatású
– és ez nem elhanyagolható szempont
mostanában!
Jómagam a piros szín karácsonyi han
gulatteremtő erejében hiszek! Hiszen
annyiféle piros árnyalat létezik az élénkpi
rostól az aranyos bordóig, hogy biztosan
nem lesz nehéz megtalálnunk a lakásunk
hangulatához legjobban illőt! A klasszikus
piros-zöld karácsony fehérrel, arannyal
és ezüsttel lehet hagyományos és ugyan
akkor naprakész! Ezt a régi mikulásdíszt
„feldobhatjuk” apró, és mostanában igen
csak „trendi” kristályokkal (hobbiboltban
kapható!), ennek mintájára, gömbökre,
csillagokra is ragaszthatunk belőlük!
A hagyományos karácsony jegyében a
régi fajátékok is kaphatnak új feladatot
– például mécsestartóként (a gyerekeknek
is biztosan nagyon tetszik majd)! Deko
rálhatjuk a lépcsőket is a képen
látható módon. Valamivel
egyszerűbb megoldás le
het, ha üres (befőttes)
üvegbe gyertyát te
szünk (természete
sen tető nélkül), és
az üveg szájára szizál
kötözővel tobozból,
fagyöngyből, piros
bogyókból, és ki
csiny gömbdíszből
készült apró csokrot
erősítünk.
Akár az egzotikus ott
honokban is főszerephez juthat
a piros: itt kiegészítői a lila, a narancs és
az arany árnyalatai lehetnek. Egy egyszerű
fenyőkoszorú és néhány gömb társításával
elegáns díszt készíthetünk! A színes göm
bök természetesen a karácsonyfán – és ki
egészítésként – gyertyákkal körülvéve, ki
csi asztalkákon köszönhetnek vissza.
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