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Χριστούγεννα, η πιο υπέροχη γιορτή του χρόνου! Για λίγες 
εβδομάδες, ο κόσμος αποκτά μια μαγική λάμψη, οι άνθρωποι είναι 
πιο χαρούμενοι κι ο χειμώνας φαίνεται πιο όμορφος!

‘Έχεις αρχίσει ήδη να ετοιμάζεις στο μυαλό σου τη γιορτινή 
διακόσμηση και ψάχνεις για πρωτότυπες ιδέες; Θέλεις να κάνεις 
αυτές τις γιορτές πιο ξεχωριστές από ποτέ; 

Κι εμείς το ίδιο! Εδώ, στην EchoDeco, τρελαινόμαστε για τα 
Χριστούγεννα! Αλλά είναι κάτι που μας αρέσει ακόμα περισσότερο: 
να μοιραζόμαστε όσα ξέρουμε, μαζί σου! 

Σε αυτές τις σελίδες, θα θυμηθείς τις υπέροχες Ελληνικές 
παραδόσεις, θα εμπνευστείς από τα έθιμα όλων των χωρών 
του κόσμου, θα βρεις όλες τις οδηγίες που χρειάζεσαι και θα 
ανακαλύψεις καταπληκτικές ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού σου! 

Μην περιμένεις άλλο! Βγες από τη ρουτίνα της καθημερινότητας 
και μπες στη Χριστουγεννιάτικη τρέλα, τώρα!   

Καλά Χριστούγεννα από την EchoDeco!
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‘Οσα πρέπει να ξέρεις για να στολίσεις το 
ομορφότερο Χριστουγεννιάτικο δέντρο! 

Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι ξεχωριστά και το ίδιο μοναδικό θα 
είναι και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο σου! Εδώ θα βρεις όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεσαι για να διαλέξεις το ιδανικό δέντρο, 
τον σωστό φωτισμό και τα πιο όμορφα στολίδια! 

https://echodeco.gr/xristougenniatika/fere-ta-xristoygenna-me-ena-klik/stolismos-dentroy-me-ena-klik/chicago-bliss-olokliromeni-diakosmisi-christougenniatikou-dentrou-me-122-stolidia


Διάλεξε ύψος: ανάλογα με τον χώρο που διαθέτεις, επιλέγεις το ύψος του δέντρου σου. 
Το ύψος των δέντρων ξεκινά από τα 150 εκατοστά και μπορεί να φτάσει έως και τα 5 
μέτρα! Στην Ελληνική αγορά, επικρατέστερο είναι το ύψος των 2.40 μέτρων. 

Το δέντρο 

Αν δεν έχεις ήδη επιλέξει το δέντρο σου, μην καθυστερείς άλλο! 
Διάβασε τις συμβουλές μας και αποφάσισέ το! 



Διάλεξε χρώμα: υπάρχουν πράσινα δέντρα σε διάφορες 
αποχρώσεις,  που ταιριάζουν τέλεια με τα ξύλινα έπιπλα. ‘Η 
χιονισμένα, που θυμίζουν ονειρεμένο χειμωνιάτικο τοπίο. 
Αν συναντήσεις τον όρο flocked, σημαίνει ότι το χιόνι είναι 
ανάγλυφο για να φαίνεται φυσικό και ψημένο πάνω στο δέντρο 
για να μη φθείρεται!  



Διάλεξε σχήμα: μπορείς να επιλέξεις ένα δέντρο slim (λεπτό σαν 
κυπαρίσσι), medi-slim (λίγο πιο μεγάλο), σε γραμμή Α κανονικό (χωρίς 
υπερβολή στον όγκο) ή σε γραμμή Α γεμάτο (με κάτω διάμετρο 
μεγαλύτερη των 140 εκατοστών).  

Υπάρχουν επίσης πιο ιδιαίτερες λύσεις, ιδανικές για μικρά 
καθιστικά, επαγγελματικούς χώρους ή απλά, αν θέλεις κάτι 
ξεχωριστό: δέντρα μισά που ακουμπούν στον τοίχο ή τον 
καθρέπτη, δέντρα ανάποδα (με κανονική βάση ή γάντζο για 
να κρεμαστούν), δέντρα σε σχήμα ομπρέλας με κλαδιά που 
ανοιγοκλείνουν, κλπ. 



Διάλεξε φύλλωμα: έχεις κι εδώ αρκετές επιλογές. 
Υπάρχει το παλιό κλασσικό φύλλωμα από PVC ή η 
πευκοβελόνα (nd needle). Aυτά τα δύο υλικά είναι 
ανθεκτικά και οικονομικά, αλλά χρειάζονται πολύ 
προσεκτική αποθήκευση (καλό κλείσιμο των κλαδιών), 
αλλιώς τσαλακώνονται και με την πάροδο του χρόνου, 
μαδάνε.  



Τα δέντρα από PE είναι νέας τεχνολογίας: το PE είναι ένα υλικό 
πολύ ανθεκτικό και δείχνει πολύ φυσικό. ‘Οσο περισσότερη είναι η 
περιεκτικότητα PE στο φύλλωμα, τόσο πιο ποιοτικό είναι το δέντρο. 
‘Ετσι, αν δούμε τον όρο PE full plastic, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το 
δέντρο έχει την καλύτερη ποιότητα και αντοχή.  

Πολλά δέντρα συνδυάζουν τα δύο (mix) ή τα τρία (triple mix) από τα 
παραπάνω υλικά: η διχρωμία ή τριχρωμία που δημιουργείται, χαρίζει 
ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. 

Υπάρχουν επίσης δέντρα με φυσικό ξύλινο κορμό, με ενσωματωμένα 
κουκουνάρια (είναι σα να έχει ήδη τα πρώτα στολίδια πάνω του!), με 
καρφωτά κλαδιά, που μπαίνουν ένα-ένα σε ειδικές εσοχές, ή δέντρα 
prelite (με ενσωματωμένο φωτισμό)! 

Μπορείς να εξερευνήσεις τα διάφορα είδη των Χριστουγεννιάτικων 
δέντρων που υπάρχουν στην αγορά, εδώ! 

https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra


Βήμα 1ο: Το άνοιγμα των κλαδιών 

Απέκτησες το δέντρο των ονείρων σου και ήρθε η ώρα να το στολίσεις! Το 
πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα, είναι να ανοίξεις τα κλαδιά με τον σωστό 
τρόπο, ώστε να έχεις ένα πλούσιο, γεμάτο δέντρο, χωρίς κενά. Αφιέρωσε σε 
αυτό το στάδιο τον απαραίτητο χρόνο, δε θα το μετανιώσεις! 

Τοποθέτησε όλα τα κλειστά κλαδιά στη θέση τους. Μετά, άνοιξέ τα ένα-ένα, 
κάθε κλαδάκι και παρακλαδάκι, προς όλες τις κατευθύνσεις, σα χιονονιφάδες. 
‘Αλλαξε φορά στα κλαδάκια για να γεμίσεις κάθε κενό, κατέβασε μερικά προς 
τα κάτω για να κρύψεις τη βάση του δέντρου. Αν σκοπεύεις να στήσεις το 
δέντρο σε κάποια γωνία, δε χρειάζεται να ανοίξεις τέλεια τις πλευρές που 
ακουμπάνε στους τοίχους. ‘Ετσι, δε θα πιάνει και τόσο χώρο μέσα στο καθιστικό. 
Απομακρύνσου λίγο από το δέντρο για να δεις το αποτέλεσμα. 

Μπορείς να παρακολουθήσεις στο βίντεο έναν τρόπο για σωστό άνοιγμα των 
κλαδιών.  

https://www.youtube.com/watch?v=08_iJ36LTsM&t=3s


 Ο φωτισμός 

Δεύτερο και εξίσου σημαντικό στάδιο για να αναδειχθεί το δέντρο και τα 
στολίδια του, είναι ο τρόπος που θα το φωτίσουμε. 

Αρχικά, πρέπει να επιλέξεις το είδος του φωτισμού που του ταιριάζει 
καλύτερα. Υπάρχει ο παγωμένος/ ψυχρός φωτισμός που ταιριάζει πολύ 
στα χιονισμένα δέντρα, στα γυάλινα, λευκά ή ασημένια στολίδια και στους 
εξωτερικούς χώρους. Γενικά, αυτός ο φωτισμός ενδείκνυται αν θέλουμε 
να δημιουργήσουμε την εντύπωση ενός παγωμένου, χιονισμένου τοπίου. Αν 
το τοποθετήσουμε σε εσωτερικό χώρο, δεν επιλέγουμε να αναβοσβήνουν 
τα φωτάκια, γιατί θα είναι κουραστικό για τα μάτια.  

Στα πράσινα δέντρα, στα ξύλινα ή κόκκινα στολίδια, ταιριάζει ο θερμός 
φωτισμός που δημιουργεί ατμόσφαιρα θαλπωρής. Υπάρχουν τρία είδη 
θερμού φωτισμού: warm  (κλασικό θερμό λευκό), soft (λίγο πιο απαλό, 
ιδανικό για δέντρο) και fire (λίγο πιο έντονα κίτρινο). 

Φυσικά, υπάρχουν και πολύχρωμες σειρές (multi assorted) ή χρωματιστά 
λαμπάκια (ροζ, γαλάζια, πράσινα, κλπ). 



Προτιμούμε λαμπάκια led με μετασχηματιστή που προσφέρουν 100% 
ασφάλεια από τους κινδύνους του ρεύματος, ειδικά αν υπάρχουν μικρά 
παιδιά και ζωάκια στο σπίτι. Για στολισμούς μακριά από πρίζες ή όταν 
δε θέλουμε να κρέμεται το καλώδιο, υπάρχουν τα λαμπάκια μπαταρίας. 
Ενώ για τις μεγάλες επιφάνειες του δέντρου ή του φράκτη, υπάρχουν 
τα επεκτεινόμενα λαμπάκια. Επιλέγουμε επίσης αν θέλουμε λαμπάκια 
με πρόγραμμα φωτισμού. 

Από άποψη στεγανότητας, τα λαμπάκια διακρίνονται σε IP20 (μόνο 
για εσωτερικούς χώρους), IP44 (για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους) και IP68 (βυθιζόμενα).  

Το σχήμα τους μπορεί να είναι η κλασική σειρά, η πιο ιδιαίτερη γιρλάντα, 
η κουρτίνα (συμμετρική και ασύμμετρη, για τα παράθυρα, τα κάγκελα ή 
τον φράκτη), η βροχή, ο φωτοσωλήνας, ή το χταπόδι (ιδανικό για δέντρα 
ή θάμνους). 

Το καλώδιό τους μπορεί να είναι πράσινο για να κρύβεται στη φυλλωσιά 
του δέντρου, από χαλκό που περνά σχεδόν απαρατήρητο (ιδανικό για το 
καραβάκι ή τα βάζα και τις γυάλες μας) ή διάφανο  (π.χ., στην κουρτίνα 
που στολίσαμε στο παράθυρο). 



Τέλος, η ποσότητα από λαμπάκια που θα χρειαστείς για το δέντρο σου, 
εξαρτάται από το ύψος και γενικά το μέγεθός του. Ενδεικτικά, σου έχουμε 
εδώ κάποιους αριθμούς. Πρόσεξε! Γράφουμε τον ελάχιστο αριθμό από 
λαμπάκια που πρέπει να υπάρχει πάνω στο δέντρο. Ανώτατο όριο δεν 
υπάρχει! Τα λαμπάκια δεν είναι ποτέ too much! 

Για δέντρο 1.50 εκ. =100 λαμπάκια minimum/ 5 μέτρα 

Για δέντρο 1.80  εκ.=240 λαμπάκια minimum/ 9 μέτρα 

Για δέντρο 2.10 εκ. =400 λαμπάκια minimum/16 μέτρα 

Για δέντρο 2.40 εκ. =800 λαμπάκια minimum/ 32 μέτρα 

Για δέντρο 2.70 και πάνω = πάνω από 1.200 λαμπάκια/ 60 μέτρα. 

Μπορείς να εξερευνήσεις τα διάφορα είδη Χριστουγεννιάτικου φωτισμού 
που υπάρχουν στην αγορά, εδώ! 

https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos


Βήμα 2ο: Πώς θα  τοποθετήσεις τα λαμπάκια 

Αν μέχρι τώρα, στόλιζες τα λαμπάκια γυρνώντας τη γιρλάντα γύρω-γύρω στο δέντρο με την 
τεχνική “κοκορέτσι”, ξέχνα όσα ήξερες! Φέτος, θα το κάνεις σωστά! 

‘Αναψε τα λαμπάκια και άρχισε να τα τοποθετείς. Η φωτεινή γιρλάντα θα πρέπει να διατρέχει 
κάθε κλαδί σε όλο του το μήκος, από μέσα προς τα έξω και από έξω προς τα μέσα. Καθώς 
προχωράς με αυτή τη φορά, στριφογυρίζεις τη γιρλάντα γύρω από το κλαδί, δηλαδή δεν την 
ακουμπάς απλά πάνω του. Μόλις τελειώσει αυτή η διαδρομή, προχωράς στο επόμενο κλαδί. 

Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε όταν είναι κλειστά τα φώτα του σπιτιού, να 
μπορούμε να καταλαβαίνουμε το σχήμα του δέντρου και των κλαδιών, σα να είναι μέρα. ‘Ετσι 
δημιουργείται μία ομοιόμορφη πηγή φωτός που αναδεικνύει το δέντρο και τον στολισμό του.  

Μπορείς να παρακολουθήσεις στο βίντεο τον σωστό τρόπο τοποθέτησης του φωτισμού.  

https://www.youtube.com/watch?v=1o5JfTgfHhw&t=6s


Ο στολισμός 

Τα δύσκολα τελείωσαν, ώρα για το πιο διασκεδαστικό μέρος! Φώναξε 
τα παιδιά, φτιάξε ζεστό κακάο και βάλε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
να παίζουν. (Αν έχεις και έφηβους στο σπίτι, εδώ είναι το σημείο που θα 
ετοιμάσουν story για το Instagram!) Να περάσετε όλοι υπέροχα! 

Εδώ που τα λέμε, με τον στολισμό του δέντρου είναι πολύ δύσκολο να 
πάει κάτι στραβά... 



Μπορείς να επιλέξεις ένα θέμα για το δέντρο σου, π.χ. ένα 
Χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το αγαπημένο σου κατοικίδιο, το 
χόμπι σου και να διαλέξεις τα ανάλογα στολίδια. 



Μπορείς να επιλέξεις δύο-τρία χρώματα ή υλικά και να περιοριστείς σε αυτά, 
π.χ. χρυσό-ασημένιο, χρυσό-μαύρο, ασημένιο-λευκό-διάφανο, ή τα κλασσικά 
Χριστουγεννιάτικα το βαθύ κόκκινο και το κυπαρισσί, που θα συνδυάσεις με 
ξύλινα στολίδια.



Μπορείς να επιλέξεις κάποιο ύφος που να ταιριάζει με το διακοσμητικό στυλ όλου του 
σπιτιού: π.χ. να επιλέξεις τη λάμψη του χρυσού και των κρυστάλλων για το κλασικό 
σου σπίτι, ή μεταλλικά, ξύλινα, καρό στολίδια και φιγούρες για το vintage καθιστικό 
σου. 



Μπορείς όμως και να επιλέξεις κάτι τελείως διαφορετικό και να 
φτιάξεις μία παιδική σύνθεση με πολύ χρώμα, ξωτικά, σπιτάκια και 
ζαχαρωτά.  

‘Η να δημιουργήσεις ένα ρομαντικό σκηνικό με μπαλαρίνες, πουλιά, 
νεράιδες και φτερά σε απαλά χρώματα. 

Ναι, καλά κατάλαβες! Στον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, όλα 
επιτρέπονται! 

Μπορείς να εξερευνήσεις τα διάφορα κρεμαστά στολίδια που υπάρχουν στην 
αγορά, εδώ!  

https://echodeco.gr/xristougenniatika/stolidia-kai-aksesouar-xristoygenniatikoy-dentroy


Βήμα 3ο: η τοποθέτηση των στολιδιών 

‘Οπως είπαμε, δεν υπάρχει μαγική συνταγή για τον στολισμό 
του δέντρου, γιατί όλα επιτρέπονται και εξαρτώνται από τις 
επιθυμίες και την αισθητική μας.  

Ειδικά για εσένα όμως, θα αποκαλύψουμε μερικά από τα     μυστικά 
μας, που κάνουν τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα μας πραγματικά 
να ξεχωρίζουν από τα άλλα!  

Τοποθετούμε τα μεγαλύτερα στολίδια στο κάτω μέρος του δέντρου και 
πιο πάνω, τα μικρότερα.  

Αν θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερο όγκο στο δέντρο και πιο 
“αλλοπρόσαλλο” σχήμα, προσθέτουμε μεγάλα κλαδιά γκι ή  λουλούδια 
ανάμεσα στα κλαδιά.  

https://echodeco.gr/xristoygenniatika-loyloydia-kai-kladia


Δεν αρκούμαστε στα παραδοσιακά κρεμαστά στολίδια. Μπορούμε να βάλουμε 
ο,τιδήποτε πάνω στο δέντρο μας: από χριστουγεννιάτικα ξύλινα πινακάκια με 
ευχές, μέχρι κούκλες και επιτραπέζιους Αγιοβασίληδες.  

Μπορείς να δεις τις έτοιμες προτάσεις στολισμού της EchoDeco για το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο, εδώ! 

Αν το φύλλωμα του δέντρου είναι mix (δηλαδή αποτελείται από διαφορετικά 
υλικά), δε στολίζουμε τα έξω κλαδιά, αλλά μόνο τα μέσα που είναι πιο άκαμπτα. 
‘Ετσι, δεν κρύβεται η όμορφη ανομοιομορφία του δέντρου και διατηρείται το 
σχήμα του. 

‘Οσον αφορά στον αριθμό των στολιδιών, δεν υπάρχει όριο. Ενδεικτικά πάντως, 
για ένα δέντρο 180 εκατοστών, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον 80 στολίδια.  

https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatikh-diakosmhsh/xristoygeniatika-ksylina-pinakakia
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatikes-figoyres-agios-vasilis
https://echodeco.gr/xristougenniatika/fere-ta-xristoygenna-me-ena-klik/stolismos-dentroy-me-ena-klik


‘Ενα Χριστουγεννιάτικο χωριό... στο 
καθιστικό! 

Μέσα στις κούτες με τα Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά σου, σίγουρα 
υπάρχουν Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, χιονόμπαλες, τρενάκια, 
δεντράκια, μικρές φιγούρες... Αντί να τα σκορπίσεις στον χώρο, τι θα 
έλεγες για... ένα Χριστουγεννιάτικο χωριό; Ακολούθησε τις παρακάτω 
οδηγίες και το αποτέλεσμα θα σε εντυπωσιάσει! 



Διάλεξε το σημείο που θα τοποθετήσεις το χωριό σου. Αν σκοπεύεις να 
δημιουργήσεις μία μεγάλη σύνθεση, ιδανικό έπιπλο είναι ο μπουφές, μία 
ροτόντα ή το πιάνο. Για πιο μικρές συνθέσεις, ενδείκνυνται οι επιφάνειες 
μικρότερων επίπλων και το περβάζι του τζακιού ή κάποιου παράθυρου. 
Μπορείς ακόμα και να αξιοποιήσεις τη βιβλιοθήκη ή τη ραφιέρα σου: 
απλά σπρώξε τα βιβλία στο βάθος και στήσε το χωριουδάκι σου μπροστά 
τους!  



Πάρε μια ιδέα για το τι μπορεί να συμπεριλάβει το χωριό σου, εδώ! 

Συγκέντρωσε τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσεις: σπιτάκια και μαγαζάκια, δεντράκια, καρουζέλ και παγοδρόμια, 
τρενάκια και αυτοκίνητα, φράκτες και φανάρια, μικρές φιγούρες Αγιοβασίληδων, παιδιών και ξωτικών... Μπορείς να 
επιλέξεις κάποιο θέμα για το χωριό σου και να εντάξεις τα ανάλογα διακοσμητικά: π.χ., Βικτωριανό χωριό, το χωριό των 
ξωτικών, ένα χωριό στον Βόρειο Πόλο, ένα ορεινό χωριό στην επαρχία. Αν έχεις μία μινιατούρα του Πύργου του ‘Αιφελ, 
μπορείς να το ονομάσεις “Το χιονισμένο Παρίσι”!  

Φτιάξε τη βάση: χρησιμοποίησε μικρά χαρτόκουτα, μπωλ τοποθετημένα ανάποδα, βιβλία ή κομμάτια φελιζόλ, για να 
δημιουργήσεις διαφορετικά επίπεδα. ‘Απλωσε Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια μπαταρίας σε όλη την επιφάνεια. Από πάνω, 
στρώσε ένα αραιό, ημιδιάφανο λευκό ύφασμα που θυμίζει χιόνι. Το φως από τα λαμπάκια θα διαχέεται γλυκά μέσα από το 
ύφασμα και θα δημιουργήσει μια μαγική ατμόσφαιρα! 

https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-diakosmhtika-me-fos


Τοποθέτησε τα διακοσμητικά: βάλε πρώτα τα κτίρια, μετά τα δέντρα και 
τέλος, τις φιγούρες, τα φανάρια και τους φράκτες. Αν είναι διαφορετικά τα 
μεγέθη τους, δημιούργησε μία προοπτική, τοποθετώντας τα μεγαλύτερα 
μπροστά και τα μικρότερα πίσω, ώστε να δώσεις την αίσθηση του βάθους! 



Για το απόλυτο αποτέλεσμα, τοποθέτησε στον τοίχο πίσω από 
το έπιπλο μία αφίσα με χιονισμένα βουνά. ‘Η μία κουρτίνα από 
λαμπάκια, καλυμμένη κι αυτή με το ίδιο ύφασμα, που θα θυμίζει 
έναστρο ουρανό!  
‘Ετοιμο το χωριό! Δεν είναι τέλειο; 



Το Χριστουγεννιάτικο ντεκόρ δεν περιορίζεται μόνο στο στολισμένο δέντρο! ‘Ολοι 
ανεξαιρέτως οι χώροι του σπιτιού, πρέπει να αντανακλούν τη χαρά που νιώθουμε τις 
γιορτινές μέρες!  

Παρακάτω, θα βρεις δεκάδες ιδέες για τη φετινή σου διακόσμηση, μερικές κλασσικές, 
αλλά δοσμένες με πολύ όμορφο και διαφορετικό τρόπο κι άλλες πιο πρωτότυπες, για 
εσένα που ψάχνεις πάντα για κάτι καινούριο και πρωτοποριακό!   

Οι πιο ιδιαίτερες ιδέες για να πλημμυρίσει το 
σπίτι με Χριστουγεννιάτικη λάμψη!  



Ιδέες για την είσοδο 



Οι κλασσικές ιδέες...  

Η γιρλάντα στο περίγραμμα της πόρτας και τα Αλεξανδρινά στη σκάλα 

Το μεγάλο στεφάνι πάνω στην εξώπορτα. 

Τα φανάρια στο πεζούλι ή τα σκαλιά 



Εντυπωσιακά ελαφάκια, ‘Αγιοι Βασίληδες, καρυοθραύστες...



...και οι πρωτότυπες ιδέες!  

‘Ενα πινακάκι ή ένα λούτρινο ζωάκι στο κέντρο του στεφανιού! 

Ενα πράσινο κλαδί με στολίδια, αντί για στεφάνι! 

Μια πράσινη γιρλάντα περασμένη σε κάδρο!

‘Ενα παντζούρι με πράσινα κλαδιά και στολίδια!



Μία σύνθεση με ξερόκλαδα και κρεμαστά στολίδια! 

Γιρλάντες και μπαλίτσες στις γρίλιες των παντζουριών! 

Τα φωτισμένα δεντράκια και οι θάμνοι 



Ιδέες για τα παράθυρα... 

 Οι κλασσικές ιδέες...  

Πράσινες γιρλάντες και φωτάκια 

Κεριά και λαμπάκια στο περβάζι 

Μια κουρτίνα από Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια 



Στεφανάκια, δεντράκια, χρωματιστές γιρλάντες 



...και οι πρωτότυπες ιδέες!  

Κρυστάλλινα και ασημένια στολίδια κρεμασμένα σε σπάγκο! 

‘Ενα κλαδί με κορδέλες, μπάλες και στολίδια!

‘Ενα στεφάνι με ωραίους φιόγκους κρεμασμένο από το κουρτινόξυλο!   



Μια σύνθεση με κορδέλες και διάφανες μπάλες!

‘Ενας παράδεισος για τα παιδιά! 

Και για τους μεγάλους! 



Οι κλασσικές ιδέες...
Η βασική ιδέα είναι μία: η πλούσια, (πολύ πλούσια), γιρλάντα με 
τα φωτάκια, που αγκαλιάζει ολόκληρη την εστία του τζακιού. 

Ιδέες για το τζάκι... 



Μπάλες και δεντράκια 

Αστέρια και κηροπήγια 

Δώρα, κορδέλες και Χριστουγεννιάτικες κάλτσες 
Φτερά και κρυστάλλινα στολίδια



Στεφάνια και κατακόκκινα στολίδια 

Φρούτα και κουκουνάρια 

Και το υπέροχο Ελληνικό καραβάκι! 



...και μερικές πιο minimal! 



Ιδέες για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι... 



Πράσινες γιρλάντες 

Κουκουνάρια και κεριά 

Οι πετσέτες του φαγητού 

Μπαλίτσες

Οι κλασσικές ιδέες...  



...και οι πρωτότυπες ιδέες! 

Χριστουγεννιάτικες κάλτσες για τα μαχαιροπίρουνα!

Το όνομα γραμμένο πάνω σε Χριστουγεννιάτικες μπάλες! 

Βαζάκια με χιόνι και σπόρους ροδιού ή κλαδάκια berries! 

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια πάνω στο τραπέζι! 



Ζαχαρένια σπιτάκια στη θέση της γιρλάντας! 

Μπάλες κρεμασμένες από το φωτιστικό! 

Το τραπέζι των παιδιών! 



Λαμπάκια, μπάλες και κρεμαστά 
στολίδια:  

δεν είναι μόνο για το δέντρο! 
Απέκτησες τον φωτισμό και τον στολισμό που ονειρευόσουν για το Χριστουγεννιάτικό 
σου δέντρο; Τα παλιά σου στολίδια δε θα πάνε χαμένα! Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα 
χρησιμοποιήσεις στο ντεκόρ του υπόλοιπου σπιτιού και να δημιουργήσεις καταπληκτικές 
γωνιές, γεμάτες λάμψη και μαγεία! 



Τα Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια...  

Τα χρησιμοποιούμε για να φωτίσουμε το δέντρο και για να διακοσμήσουμε γιορτινά 
τη βεράντα και τον κήπο μας. Τα είδαμε παραπάνω να διακοσμούν στεφάνια, 
γιρλάντες και  δεντράκια. Στην πραγματικότητα, τα διακοσμητικά λαμπάκια 
μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε κι έχουν πάντα το ίδιο μαγικό αποτέλεσμα!  

Στην κρεβατοκάμαρα (θα σου αρέσουν τόσο, που θα τα κρατήσεις και μετά τις 
γιορτές!) 



Στην οροφή ενός δωματίου, θα θυμίζουν έναστρο ουρανό! 

Γύρω-γύρω από τον καθρέπτη!



Στον τοίχο! 

Μέσα σε ένα βάζο, μία καμπάνα, ένα μπουκάλι... 



Στην κουζίνα! 

Αναβαθμίζουν κάθε Χριστουγεννιάτική μας δημιουργία! 



Αναπόσπαστο στοιχείο της διακόσμησης του δέντρου, οι μπάλες και τα στολίδια 
μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία υπέροχων και πρωτότυπων συνθέσεων σε 
όλα τα σημεία του σπιτιού! 

Οι Χριστουγεννιάτικες μπάλες και τα στολίδια 
του δέντρου 



Μέσα σε καλάθια... 

Σε πιάτα... 

Σε Βάζα... 

Πάνω από το τραπέζι του φαγητού!



Σε δίσκους... 

Και σε φοντανιέρες...  

Στο πόμολο της πόρτας! 



Μέσα σε διάφανα κουτιά! 
Μία σύνθεση σε βάζο! 

Κρεμασμένα από το παράθυρο! 



Μέσα σε φανάρια! ‘Η στην πόρτα! 
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