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Feest je leven!
Ik ben Ine en ik geef het toe: ik heb een zwak voor 
feestjes. Waarom? Omdat ik me naast een drukke 
dagtaak op een creatieve manier kan uitleven met 
een doel: het leven te feesten. Voor mezelf (te 
weinig), voor de mensen die ik lief heb (heel graag) 
en voor mijn lieve zoontjes (over the top!). Er zijn 
van die dagen (lees: van die ‘druk druk, snel eten, 
plof op de zetel’-dagen) dat tafeldekken thuis echt 
beschamend weinig voorstelt. Maar soms… soms 
zijn er van die dagen dat ik heel veel zin heb om 
die lekkere maaltijd tot zijn recht te laten komen 
met een mooi gedekte tafel. En er zijn ook van die 
dagen dat ik rust vind in creativiteit, dat met mijn 
handen iets creëren zelfs een beetje therapeutisch 
werkt. En tot slot zijn er ook van die dagen die 
belangrijk zijn om bij stil te staan: dagen waarop 
vrienden over de vloer komen, dagen waarop de 
kids een jaartje ouder worden, dagen waarop je 
ouders een bloemetje verdienen…

Op die bijzondere dagen denk ik heel vaak aan 
de quote ‘Feest je leven!’. Ik word warm van het 
creëren van herinneringen, zo merk ik als ik door 
mij fotoalbums blader. Elke dag kán een feest zijn. 
Ik neem mezelf telkens weer voor om meer te 
genieten van het leven, om meer tijd te maken voor 
mensen en dingen die voor mij echt belangrijk zijn. 
Lukt dat? Nee, zeker niet altijd. Maar het leven 
is een feest als je ervoor openstaat. De ‘slingers’ 
moet je natuurlijk wel zelf ophangen!

In 2013 startte ik Studio Lala als een blog waar ik 
mijn liefde voor alles wat food en design betreft wil-
de delen met de wereld. Met een zoontje dat toen 
net één ging worden vond ik het superleuk om de 
mouwen op te stropen voor meer creativiteit in 
mijn leven. Al snel ontdekte ik, als fervent Pinner, 
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Voorwoord

dat de DIY- en feestjeswereld zoveel groter was 
dan de winkel om de hoek en mijn knutseltechnie-
ken van de lagere school. 

Gaandeweg groeide mijn liefde voor sweet styling, 
grafisch werk en mooie feestartikelen. Studio 
Lala groeide van een blog naar een DIY-plek voor 
iedereen die zijn eigen stempel wil drukken op de 
belangrijke momenten in zijn/haar leven. Ik startte 
een online webshop met leuke goodies van over 
de hele wereld en ontwikkelde mijn eigen lijn in 
feestprints. Dit zijn grafische concepten die ik 
zelf ontwikkel (van uitnodiging tot tafelaankleding, 
vlaggetjes en bedankjes). Met de feestprints kan 
je zelf aan de slag en kan je al knutselend zorgen 
voor een wow-factor op elk feestje. Verder geef ik 
een heleboel workshops waar ik mijn DIY-passie 
met iedereen wil delen en op vraag verzorg ik ook 
projecten op maat. 

Dit boek is de kers op deze hele DIY-taart. Het is 
dé bijbel voor iedereen die zelf feestjes plant: van 
een etentje met je vriendinnen tot een verjaardag, 
van een babyfeestje of een lentefeest tot een 
verrassingsfeestje voor je man en zelfs je eigen 
trouwfeest. Ik werkte voor het boek tien thema’s 
uit. Probeer door de thema’s heen te kijken en 
te focussen op de technieken. Er schuilt in jou 
ongetwijfeld een partydesigner in wording.

Een feestje organiseren, kan een feestje op zich 
zijn: de voorbereidingen, het bedenken van een 
leuk concept, het kiezen van kleuren, het uitwer-
ken van DIY-tips, het experimenteren in de keu-
ken en het aftellen naar the big day. Ik weet dat 
er heel veel mensen zijn zoals mij: die ook graag 
met hun handen bezig zijn, die ook graag na een 

drukke werkweek tijd maken voor leuke momen-
ten én leuke aankleding. Gewoon, omdat ze het 
leuk vinden. Met dit boek wil ik je inspireren om 
op zoek te gaan naar je eigen wow-factor. Ik hoop 
dat ik je met de vele technieken kan stimuleren 
om ze toe te passen met jouw kleuren, elementen 
en sferen die je wilt creëren. 

Enjoy en veel feestplezier.
Tralala Ine

Ah ja, en psssst, laat ons meegenieten. Ik heb een 
hashtag die je kan gebruiken om ook andere te 
inspireren met jouw creaties. Want... creativiteit 
ontstaat tussen de hoofden en leren van elkaar is 
het DIY summum. #ohlalafeest 

Facebook | www.facebook.com/studiolala
Instagram  | @studio_lala
Blog en webshop | www.studiolala.be
YouTube | Studio Lala

Word Lalalover 
en ontvang een leuke 

aftelkalender die ik speciaal 
voor jullie ontwierp. 

Hoe: even aanmelden voor het 
lala-nieuwtje op de  

website en je krijgt hem 
in je mailbox.
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een wolk
van een
baby 
It’s a...

babyfeest

De komst van een baby is vaak een hele 
aanpassing voor gloednieuwe ouders. 
Maar een lief babyfeestje doet de  
(vermoeide) ogen van de mama’s en 
papa’s gegarandeerd oplichten.
En pssst, baby’s kunnen nog niet  
praten, dus mama mag het thema  
kiezen! Geniet ervan, want ooit zal  
dat veranderen.
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D E  D I Y- E R L E B N I S

Bij de geboorte van mijn eerste zoontje ging een heel 
nieuwe wereld voor me open: die van de DIY. Meer nog, 
het werd mijn nieuwe stokpaardje (naast uiteraard af en 
toe oeverloos moederlijk gedweep). Raar hoe je als moe-
der je eigen grenzen verlegt. We halen met plezier lijm, 
schaar, naaimachine of bakspulletjes tevoorschijn voor 
die kleintjes, ieder op zijn eigen manier, ieder datgene 
waarvoor hij het meeste warm loopt. Dit kan in combi-
natie met wat knutseltalent tot leuke dingen leiden. En ja, 
smaken verschillen en niet iedereen is even handig. Maar 
je liefste schat vindt het meestal geweldig en daar doen 
we het voor, nietwaar?

Zelf ging ik vanaf het moment dat ik zwanger werd all 
the way (lees: ik werkte me met plezier uit de naad): 
de doopsuiker, de babyborrel, het doopfeest… van 
uitnodiging tot versiering en lekkers in de vorm van een 
buffetje, desserts, bedankjes… En toen dat achter de rug 
was, diende zich alweer een nieuwe gelegenheid aan: de 
eerste verjaardag van mijn spruit. Baby’s en feesten: twee 
handen op één buik. Ik vond het echt zalig om mij daarin 
uit te leven.

Voor dit feestje koos ik voor een typische babytrend: 
wolkjes. Ik gebruikte de kleuren mint en wit in combinatie 
met een natuurlijke gouden toets. Ik maakte een ballon-
nenslinger, speelde met klei en bakte wolkenkoekjes met 
mijn zelfgemaakte cookiecutter. Maar je kunt dit dus net 
zo goed doen met lolly’s als thema en met felle kleurtjes.

Tralala, Ine

sweet table
9
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kleuren

benodigdheden

enkele feestprints

feestpaspoort

1  stokjes,
2  rietjes,
3  confettimix,
4  bestempelde lepeltjes,
5  servetjes DIY,
6  servetten wolkjes,
7  fotootjes van de baby,
8  bordjes met wolkjesprint,
9  witte ballonnetjes 5 inch,
10  eucalyptus
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food

Als je geen cookiecutter hebt die bij je 
thema past, kun je hem misschien ook 
zelf maken. Ik knipte een blikje cola stuk 
tot ik reepjes had van 1 centimeter hoog 
en probeerde hiermee de bovenkant van 
een wolkje te vouwen. Ik sneed de onder-
kant recht af. Leuk resultaat?

Zet er een apart (geprint) tekstbordje bij, 
dat levert gegarandeerd leuke foto’s op. 
Met of zonder baby. Een sweet table card 
is meteen handig om je gasten te laten 
weten dat ze moeten wachten tot de 
kaarsjes uitgeblazen worden of de taart 
aangesneden is.

Een taart of cupcakes kun je prima zelf 
versieren door er een (cup)caketopper 
in te steken. Zulke caketoppers zijn er in 
alle maten en kleuren. Ontdek op pagina 
142 en 143 een paar leuke tips om mee 
aan de slag te gaan. Voor dit feestje ging 
ik aan de slag met de wolkjesfeestprint. Ik 
gaf de taart en cupcakes een persoonlijke 
toets door de naamtag uit de feestprint 
te knippen en op de taart te plaatsen.

Het is niet omdat je kleine 
spruit er zelf nog niet van kan 
eten, dat je je gasten niet van 
een sweet table kan voorzien: 
met drankjes, lekkers en 
natuurlijk een megataart met 
een feestelijke topper. Die 
kan je zelf knutselen met een 
feestprint.
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styling

1  Op de verjaardagen van mijn kinderen is een foto- 
slinger een traditie. Altijd fijn om leuke herinneringen 
van het afgelopen jaar op te halen én om hem telkens 
op een andere manier vorm te geven. Je kunt de foto’s 
in collagevorm aan de muur plakken of als slinger aan 
een touwtje hangen. Ik maakte ooit zelfs een regen-
boogfotoslinger: elke foto verticaal opgehangen met 
een ander kleurtje van de regenboog.  
Als kers op de taart kun je de gasten aan het einde van 
het feestje een leuke foto meegeven.

2  Heb je nog bloemen over van de vaasjes op de 
tafels of in dit geval van de ballonnenslinger, zet ze dan 
gerust in een grote vaas op de sweet table.

3  Ik vind het altijd super om servetten te combine-
ren. Bij een buffet geven ze ook kleur aan je tafel. Maar 
wist je dat je ook zelf servetten kunt maken? Nu ja, 
je kunt ze versieren. Teken de omtrek van de wolkjes 
eerst met potlood op de servet. Knip ze uit en teken er 
oogjes, een mondje en gekleurde wangetjes op: wow!

4  Zeker bij een babyfeestje, maar eigenlijk bij elk 
feestje is een naamslinger super als versiering. Je kunt 
een naamslinger kopen in de vorm van een feestprint, 
een woordbanner of letterballonnen. Maar je kunt hem 
ook zelf maken, zoals deze van klei. Je rolt een heel lang 
worstje (liefst in één stuk) en schrijft er als het ware de 
naam mee. Even verven en klaar! Ophangen kan met 
een visdraadje dat bijna niet zichtbaar is. 

5  Rietjes laten je drankje er vrolijk uitzien. Versier 
ze met kleine rietjesbanners voor een extra feestelijke 
touch. Laat nuttige dingen zoals rietjes, lepeltjes en 
servetten ook deel uitmaken van je buffet. Ze mogen 
op de tafel als daar plaats voor is, want ze geven ook 
kleur en sfeer aan het geheel. Zet een potje of bekertje 
neer voor de rietjes en de lepeltjes en leg een hoopje 
servetten neer met een strikje eromheen. 
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Heb je een schaaltje 
om koekjes of lekkers in 

te serveren, maar heeft dat 
een print aan de binnenkant? 
Leg er gewoon een papiertje 

in van de feestprints en 
het past helemaal bij je 

thema.
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Laat je bedankjes (of 
zelfs je doopsuiker) deel 

uitmaken van de sweet table. 
Trek je gekozen concept door in 

je bedankjes of doe het juist omge-
keerd: bouw je feestje rond de stijl 
van je doopsuiker. Hier versierde ik 

bijpassende papieren zakjes met 
de naamtag uit de 

feestprint.

Deze wolkjes, 
die ik eigenlijk als 

labeltjes verkoop, reeg 
ik aan een touwtje tot 

een DIY-slinger. 
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Een ballonslinger is een echte hit in partyland. Bovendien kan je hem gebrui-
ken voor elk soort feestje. Je kan hem zo lang en groot maken als je zelf wilt. 
Hij is budgetvriendelijk en van het resultaat zullen de monden openvallen. Je 
kan ze zo groot maken als je zelf wilt, zelfs helemaal van het plafond tot op 
de grond. De ballonnen in verschillende groottes geven de slingers een speels 
effect. Deze is in het wit, maar durf gerust te experimenteren met kleuren. 
En ook met het groen dat ertussen zit, kun je spelen. In plaats van gipskruid 
en eucalyptus kun je ook (nep)bloemen, (papieren) tropical leaves, tassels enz. 
gebruiken.
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