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Galda klājums

Meklē vienkāršus, bet skaistus Lieldienu galda rotājumus? Tad šis
Lieldienu galda klājums un tā dekori ir tieši tas, ko vēlies: patiesībā viss, kas
bija uz mana Lieldienu galda, bija kas tāds, kas man jau bija mājās vai pirkts
vietējā veikalā! Es tev parādīšu, kā es visu saliku kopā un izdekorēju!

Man patīk dekorēt svētku galdus, un, lai gan es labprāt stundām ilgi
iepirktos, kārtotu un pārkārtotu to, kas ir uz galda, un pievienotu visādus
sarežģītus sīkumus, lai tas kopskatā izskatītos perfekts līdz pēdējai detaļai,
šogad tas tā nenotiks! Izaicināju sevi izveidot skaistu Lieldienu galdu,
izmantojot tikai to, kas man jau bija mājās, un paņemot dažas lietas vietējā
pārtikas veikalā.

Viena no pirmajām lietām, ko var pamanīt, ir tas, ka man patīk ziedi!
Tulpes ir lieliski ziedi pavasarim un Lieldienu galdam. Manuprāt, ziedi galda
dekorācijas papildina ar kārtīgām pavasara vēsmām, + tās lieliski smaržo un
visā kopumā piedod telpai pavasara sajūtas un dzīvību. Pēc manām domām, ir
ļoti svarīgi ziedus saskaņot ar pērējām galda dekorācijām, lai viss izskatītos
neuzspiesti un patīkami, viegli, lai gan pats pavasaris un Lieldienu olas ir ļoti
krāsainas, mums galda klājumu vajadzētu veidot vienveidīgu un sabalansētu,
lai tas neizskatītos pārāk raibs.

Katru šķīvi izdekorēju ar šokolādes zaķīti un ap to apsēju rozīgu lenti,
kurai pievienoju tā cilvēka pirmo iniciāli, kurš tur sēdēs – kurš gan nemīl
ēdamu galda kartīti?!

Kopā ar tulpju pušķiem es pievienoju divus zaķīšus, kas tika darināti no
siena, lai galdam pievienotu dabas un vienkāršuma sajūtas. Lai zaķīšiem
pievienotu nedaudz krāsu un akcentu, ap tiem apsēju lentītes, kas saskanēja
ar rozīgajām lentām, kuras apsēju ap mazajiem šokolādes zaķiem.

Starp abām tulpju vāzēm es pievienoju pēdējo dekorāciju - kāpostu,
kuram es izgrebu tukšu vidu un to piepildīju ar nelielu tulpju pušķi.

Manuprāt, galds kopumā izskatās saskaņots un pavasarīgs, tas nav
pārbāzts ar dekorācijām vai smagnējām krāsām, tas ir viegls un patīkams.

Galda klājuma dekorēšana vienmēr ir kā mazs piedzīvojums, kurš no
sākuma ir kārtīgi jāizplāno un tad jāmetas iekšā šajā piedzīvojumā, mēģinot
īstenot savas idejas.

Mūsdienās, kad ideju un variantu ir tik daudz, ir grūti saprast, kā lai īsti
dekorē, jo variantu ir tik daudz, arī man ir grūti izvēlēties, taču man patīk
Lieldienās galdu dekorēt ar ziediem un citiem dabas elementiem, jo
Lieldienas, man vienmēr ir saistījušās ar pavasari un dabu, tāpēc arī uz
Lieldienu galda labprāt radu šādas sajūtas, man patiktu izmantot siltās
pavasara krāsas un dabas elementus - sūnas, sienu, zariņus...


