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Lav selv: Enl<eljulepynt med stor effel<t 
Blomsterdesigner Annette von Einem viser her, hvordan du kan kreere smukt julepynt og fine gcesteborde. 

Fra hverdagsglas t il bordvaser. Smukt ser det ud på julebo rdet med forskellige små vaser arrangeret side om side - og du kan bare bruge dine helt almindelige vandglas. 
M iks gerne forskellige glas, eller som her, hvor der er brugt to forskellige slags - et klart og et farvet. 

Foto: Foto: Andreas Mikkel Hansen 

Tirsdag d. 18. december 2012, kl. 09.40 Del denne artikel ...,. 

Liselotte Gais Kjeldsen. Foto: Andreas Mikkel Hansen 

Pyntelige rebler med mange muligheder 

Granatcebler med glimten de guldkrone til pynt og brug. Bland dem med kugler, stjerner og engle i 

et fad, stil dem på rad og rcekke i vindueskarmen eller brug dem som bordkort. Mulighederne er 

mange, og de små granatcebler holder sig i topform i flere dage. Kronen er dyppet i trcelim og 

guldglimmer, og der er pyntet dekorativt med fyrrenåle. 
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Se billedeme: Nem P.Ynt med stor effekt 

Til indk0bssedlen: 

Fad, 198 kr. fra Gr0nlykke.com. Guldglimmer fra Panduro Hobby eller ncermeste 

blomsterhandler. Glaskugler, 10 kr. pr. stk., glimmerstjerne, fås i ceske, 74 kr., begge dele fra Von 

Einem. 

Lette bordkort afkogler 

Tit er det enkle det smukkeste, og det er derfor letat skabe fine og naturlige bordkort til 

julebordet. Her er et råt og rustikt bordkort skabt af tre lige lange kogler limet sammen med 

lim pistol. Trcestjernen er bundet fast med guldfarvet myrtetråd. 

Til indk0bssedlen: 

Serviet, fire stk. i en pakke til 399 kr., Element multicolor tallerken 699 kr., Element White 

tallerken 199 kr. Alt fra Royal Copenhagen. Stjerne i trce, 75 kr., fra Designdelicatessen. 

Skifferplade, 30 x 47 x o,6 cm, 129 kr. fra Broste Copenhagen. Tekstil fra gr0nlykke.com. 

Smuk stjeme på bordet 

G0r hver kuvert ved julebordet til en smuk oplevelse med fine stjerner på tallerknen. Stjernen er 

f0rst formet i kraftigt ståltråd. Derefter er der placeret små stykker gran inderst og kraftigere 

yderst, og det er bundet stramt med tyndt s0lvtråd. Stjernen er penslet let med trcelim og drysset 

med glimmer. Glimmerstjerner i to st0rrelser er limet på. 

Til indk0bssedlen: 

Glimmerstjerne, fås i ceske, 74 kr. fra Von Einem. Serviet, fire styk i en pakke til 399 kr., Element 

multicolor tallerken 699 kr., Element White tallerken 199 kr., Glas Rav fra Dibbern 179 kr., Glas på 

Stilk 199 kr., Alt fra Royal Copenhagen. Bestik, Grand Cru, fire dele, 329, 75 kr., fra Rosendahl. 

Skifferplade, 30 x 47 x o,6 cm, 129 kr. fra Broste Copenhagen. Tekstil fra gr0nlykke.com og trcelim 

fra Silvan. 

Nem neon-jul i bakke 

Artil<.18n fc:rls.mtter efter annonoen 
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Der beh0ver ikke at vcere guirlander og kravlenisser ud over hele dit hjem, for at der er julepyntet. 

Små stilleben strategisk placeret rundt omkring kan g0re tricket. Her en enkel transparent 

acrylbakke med frit kig til vaser og pynt. Vaserne er i forskellige st0rrelser, material er og gr0nne 

nuancer ligesom glaskuglerne og julepapeg0jen. I vaserne står hvide ranunkel, papeg0je-tulipan 

og fyrrenåle med s0lvglimtende ender. De er dyppet i lidt trcelim og glimmer. 

Til indk0bssedlen: 

Bakke i acryl, fås i flere farver og str., 350 kr., glasvase, 175 kr., keramikvase, 225 kr. og lille 

glasvase, 69 kr., alt fra gr0nlykke.com. Glaspapeg0je, fire styk, 249 kr. fra Designdelicatessen. 

Glaskugler, 10 kr. og 30 kr. pr. styk, Von Einem. 

Glimtende servietring 

Her er en nem l0sning, hvis du 0nsker at ska be et vinterlook på julebordet. Placer servietten på et 

snefnug og pynt med glimtende hasseln0dder på snor. Der er f0rst bundet en l0kke med grov 

snor, og enden er limet på hasseln0dden med limpistol. Hasseln0dderne er dyppet i trcelim og 

glimmer. 

Til indk0bssedlen: 

Snefnug, ophceng i plexiglas, 69 kr. Serviet, fire stk. i en pakke til 399 kr. Begge fra Royal 

Copenhagen. Trcelim fra Silvan. 

Kuglerund julepynt 

Du kan hurtigt selv lave disse fine, pyntelige kugler, og mulighederne for valg af materialer er 

mange. Her er blandet med blomster og hasseln0dder, og fint ser det ud på julebordet eller som 

dekoration i indretningen. Der er brugt oasiskugler i fire st0rrelser. Hasseln0ddekugle: Der er f0rst 

bundet et fint tyndt lag mos om oasiskuglen, så den ikke ses, og hasseln0dderne er limet på med 

lim pistol. Nogle er dyppet i trcelim og s0lvglimmer. Der er i den ene placeret lysholder til 

stearinlys. Glimmerkugler: Der er f0rst bundet et fint tyndt lag mos om oasiskuglen, så den ikke 

ses, og glimmerkuglerne er limet på med limpistol. Blomsterkugle: Oasiskuglen er dyppet i 

vandet, så den er fugtig, og blomsterhovederne er klippet med ca. 1 cm stilk, og teet placeret side 

om side i oasiskuglen. Her er der brugt krysantemum. For at skåne dug og bord b0r 

blomsterkugler placeres på bakke eller fad . Mellem de hjemmelavede kugler ligger også 

pyntefrugten Maclura (den lysegr0nne frugt) . 

Til indk0bssedlen: 

Oasiskugler og krysantemum, gr0n dekorationsfrugt, ncermest blomsterhandler elle Panduro 

Hobby. 

Skab en eventyrskov 

Rå og dekorativ trcestage til julebordet. Der er boret hul i trcestammen til lyset, og stammerne er 

finurligt og grafisk pyntet med glimtende nålestjerner og fyrrenåle. S0rg for at få boret hullet lige i 

stammen, og hvis trceet er frisk, b0r stagen stå på underlag for at skåne bordet. Det ser flot ud, 

hvis du placerer flere trcestager ned ad bordet og scetter små fyrfadsstager ind i mellem. 
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Tryl dine vaser om til juledekorationer 

Hurricanen (tv.) er pyntet med troldfyr, grene med mos, voksede agerngrene og lcerkegrene. 

Grene er lagt i små bundter og l0st fcestnet med lim pistol på glas set. Derefter er det viklet fast 

med s0lv-myrtetråd rundt om hele vasen og pyntet med trcestjerner i to st0rrelser. De er limet på. 

Bloklyset står sikkert og fast i sand, og der er pyntet med små mini-kogler. Blomsten (th.) er 

plantet ned i vasen, og jorden dcekket med lyst sand. Derefter pyntet med små kogler, lidt gran og 

en enkelt stjerne. Her er det mini-amaryllis, men du kan også bruge mini-juletrceer, hyacinter og 

andre juleblomster. 

Til indk0bssedlen: 

Myrtetråd, ca. 60 kr. pr. rulle fra Panduro Hobby eller ncermeste blomsterhandler. Trcestjerner, 75 

kr. i en pakke med flere st0rrelser fra Von Einem .. Lys og plante som vase-indhold. Skab en 

eventyrskov Rå og dekorativ trcestage til julebordet. Der er boret hul i trcestammen til lyset, og 

stammerne er finurligt og grafisk pyntet med glimtende nålestjerner og fyrrenåle . S0rg for at få 

boret hullet lige i stammen, og hvis trceet er frisk, b0r stagen stå på underlag for at skåne bordet. 

Det ser flot ud, hvis du placerer flere trcestager ned ad bordet og scetter små fyrfadsstager ind i 

mellem. 

Til indk0bssedlen: 

Stjernenåle, fås i en ceske med flere stk., og i andre farver til 75 kr. Glaskugle 10 kr. pr. stk., begge 

fra Von Einem. Fyrenålene finder du på din nceste gåtur, og kcevlen kan eventuelt k0bes, hvis du 

ikke har den liggende i brcendestablen. 

Fra hverdagsglas til bordvaser 

Smukt ser det ud på julebordet med forskellige små vaser arrangeret side om side - og du kan bare 

bruge dine helt almindelige vandglas . Miks gerne forskellige glas, eller som her, hvor der er brugt 

to forskellige slags - et klart og et farvet . Der er hceldt forskellig mcengde vand i glassene sammen 

med kunst-sne, der dekorativt placerer sig ovenpå van det og smyger sig om stilkene. Sneen giver 

et fint iset look. Her er der brugt en håndfuld fyrrenåle i selskab med ranunkel, papeg0je

tulipaner, eucalyptus og scimmia-blomst. 

Til indk0bssedlen: 

Drikkeglas, lignende, 9 kr. pr. stk., fra IKEA. Rav-farvede glas fra Dibbern, 179 kr. pr. stk., Royal 

Copenhagen (men brug hellere dine egne glas, så er glceden ved dekorationen ncesten st0rre). 

Dekorationssne, 100 gram, 62 kr., Panduro Hobby. Rystekugle 79 kr. fra Designdelicatessen. 

Planter efter 0nske. 

Fmstehjrelp til adventskransen 

Kransen har strålet og talt dagene ned, men er måske ved at se lidt trist ud. Du kan nemt pifte den 

op med nye lys, glimmerklcedte n0dder og fine, spinkle reagensglas pyntet med små juleblomster. 

Hasseln0dderne er limet ind i kransen med limpistol, nogle med glimmer. De er dyppet i trcelim, 

og derefter i glimmer. Reagensglas er ligeledes dyppet i trcelim og glimmer, og placeret og limet 

fast på siden med lim pistol. Husk vand i glassene. Her er brugt små juleroser og mistelten. 

Til indk0bssedlen: 
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