
Een landelijk, Scandinavische of moderne kerst? Het kan allemaal!
In haar boek ‘Een Sfeervolle Kerst’ laat Debbie Shore zien hoe je de leukste kerstversiering kunt maken met restjes 
stof, waar niet al te veel ervaring met naaien voor nodig is. Met 6 verschillende thema’s en meer dan 30 simpele 
projecten is er keuze genoeg om je huis te versieren naar je eigen smaak en voel je je als snel feestelijk en klaar 
voor de kerst! 

Titel: Een sfeervolle Kerst
100% naaiplezier, met restjes stof
Oorspronkelijke titel: Half Yard Christmas
Half Yard omdat er niet meer dan een ‘half yard’ stof nodig is 
voor elk project.
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Vertaling: Manteau / WPG uitgevers Antwerpen en Vitataal 
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Vertegenwoordiging in Nederland: WPG Media, Amsterdam
Tekst: Debbie Shore
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Andere boeken van deze serie:
Half Yard Home
Half Yard Heaven
Half Yard Gifts

Een Sfeervolle Kerst is de eerste Nederlandse uitgave van 
Debbie Shores ‘Half Yard’ boeken.

Over de auteur:

Debbie Shore begon haar carrière als kinder tv presentatrice en ver-
scheen daarnaast ook regelmatig als actrice op tv. Debbie heeft 

modeshows van een grote Britse modewinkel gehost, ze produceert 
haar eigen aanbod van educatieve dvd’s en schrijft regelmatig een 

column voor een populair handwerk tijdschrift. Haar interesse in 
naaien begon als kind, toen haar moeder haar leerde te naaien. 
Na vele jaren heeft zij zichzelf aangeleerd professioneel uit-
ziende projecten te maken met behulp van simpele technieken 
die zij zelf heeft ontwikkeld. Zij realiseerde zich dat wat voor 

haar makkelijk is om te maken, voor anderen minder makkelijk 
kan zijn. Dus besloot zij haar ideeën, methodes en tips te delen 

door een boek te schrijven. Debbie woont in Northamptonshire, 
Engeland samen met haar man Garie, die tevens de foto’s maakt voor 

haar boek.

BOEKRECENSIE - ‘EEN SFEERVOLLE KERST’ 

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vindt je op CraftKitchen.nl.
Deze recensie en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegstaan. 



Over het boek:

Het boek begint met een korte inleiding waarin Debbie goed de sfeer van het boek neerzet. Ze vertelt over de  
herinneringen die zij heeft aan de kerst tijdens haar jeugd. Toen werden veel van de versieringen zelfgemaakt: ´Ik 
strooide gekleurde glitter over mijn kleurplaten van ren dieren of maakte een kanten rokje voor een elfje. De veel te 
lange sjaal die mijn zus voor me had gebreid, kortte ik handig in met een sjaal.´

Na de inleiding komt er een hoofdstukje met benodigdheden. Hierin staat een lijstje met spullen die practisch en 
nodig zijn om te hebben bij het maken van de projecten. Dit is wel handig, want het gebruik van een naaimachine 
en een schaar bijvoorbeeld spreekt natuurlijk voor zich, maar een bamboe vouwbeen of een biaisbandvormer zijn 
wat minder standaard. Ze legt ook uit waar deze benodigdheden voor dienen en ook bij welk project dit dan van pas 
komt. Je hoeft dus niet al deze spullen in huis te hebben voor ieder project. Kijk dus eerst naar het project dat je 
wilt maken en bekijk dan wat voor hulpmiddelen je daar precies voor nodig hebt.

Hierna volgt een hoofdstuk met uitleg over technieken die han-
dig zijn om te weten en te kunnen voordat je aan een project 
begint. Voor de ervaren naaister is dit misschien overbodig, 
maar voor de beginner is dit wel een hoofdstuk om van te 
voren even door te lezen of tijdens het maken van een project 
naar terug te bladeren. Debbie legt uit hoe verschillende 
steken worden gemaakt, met de hand of machinaal. Hoe 
je biaisband zelf kunt maken en hoe dit bevestigd moet 
worden aan de stof. Ook legt zij uit hoe vrij borduren werkt, 
deze techniek wordt in 1 van de thema´s gebruikt.

In de inleiding legt Debbie uit dat er in haar boek meerdere 
stijlen worden neergezet met verschillende projecten die je kunt 
maken zodat er ruime keuze is om te maken wat er bij jouw 
interieur of smaak past.

Ook legt ze ook uit welke materialen zij gebruikt heeft voor 
haar projecten (geweven katoenen stof en vilt) en dat er voor 
deze projecten maar kleine stukjes (‘half yards’) of restjes 
stof nodig zijn. Ze vertelt dat er voor de meeste projecten 
alleen maar recht gestikt hoeft te worden, dus dat een 
eenvoudige naaimachine goed genoeg is voor het maken 
van de projecten. 

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vindt je op CraftKitchen.nl.
Deze recensie en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegstaan. 
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De projecten zijn onderverdeeld in zes thema´s, met ieder zijn eigen hoofdstuk:
Landelijke Kerst: ‘Natuurlijke materialen als jute, sisal en linnen in combinatie met contrasterend rood zorgen voor 
een gezellige en uitnodigende sfeer.’ 
Scandinavische Kerst: Ook landelijk, maar dan chiquer, veel rood met wit.
Amerikaanse Kerst: Hier wordt veel gewerkt met de echte traditionele kerstkleuren zoals dennegroen, sneeuwwit 
en vuurrood met een ‘spatje’ goud.
Kerst in zwart-wit: De titel zegt het al: Deze projecten bestaan uit enkel zwart-witte materialen.
Kerst met kinderen: Dit zijn grappige, vrolijke projecten die zonder naaimachine gemaakt kunnen worden en dus 
ook geschikt om samen met kinderen te maken.
Moderne Kerst: Deze projectjes zijn zuiver wit en fris groen en hierbij wordt o.a. de techniek vrij borduren gebruikt.

In totaal zijn er 33 kerstprojecten te maken. Deze projecten varieren van wat ingewikkeldere projecten die wat meer 
tijd en materialen nodig hebben zoals bijvoorbeeld de ‘Landelijke Adventskalender’, tot wat eenvoudigere projecten 
die ook sneller klaar zijn zoals de snoepzakjes uit ‘Moderne Kerst’.

Het boek ziet er in zijn geheel erg mooi en verzorgd uit. De foto’s 
zijn helder en sfeervol en de beschrijvingen zijn heel duidelijk. 
De projecten zelf vind ik niet erg vernieuwend, veel heb ik al wel 
een keer gezien in een andere sfeer, vorm of context.  
Desondanks nodigt het boek je wel uit om aan de slag te gaan. 
Omdat er 6 verschillende thema’s zijn is de kans groot dat er 
projecten zijn die bij jouw persoonlijke smaak passen. 
Let wel op, op de cover staat ‘100% naaiplezier met restjes 
stof’. maar er zijn heel veel projecten waarbij lijm gebruikt 
wordt. Ook heb je nog wel wat andere materialen nodig dan 
alleen restjes stof.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vindt je op CraftKitchen.nl.
Deze recensie en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegstaan. 
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Het boek is toegankelijk voor mensen die geen of weinig 
ervaring hebben met naaien omdat de projecten vrij 
simpel zijn en de technieken goed worden uitgelegd. Voor beginners is het 
boek dus erg leuk, maar ik kan me voorstellen dat deze projecten voor meer ervaren en pro-
fessionele naaisters ietwat saai kunnen lijken. Toch denk ik dat het juist dan een leuke uitdaging is om met 
andere technieken, materialen en ervaring je eigen draai en persoonlijke touch aan de projecten te geven. 


