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Unikt. gf ldent og personligt - vi bruger her juletræet som en del af
borduds ykningen Det er den internat'onalt kendte blomsterdesigner
Annette von Einem , som har skabt den smukke pynt. Hun viser på de
næste sider, hvor nemt du selv kan lave hele fem forskellige slags.
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ANNETTE VON EINEM
BO BEDRE bad Annette von Einem om at
pynte et juletræ med hjemmelavet pynt i
gyldne toner. Blomsterdesigner Annette
von Elnem er Ikke hvem som helst - hun
har mere end 20 års erfaring og formår
gang på gang at rykke grænserne for
blomsterdesign og mode- og eventstyling.
Hun rangerer blandt Europas absolut
dygtigste designere og har gennem de
seneste år høstet stor anerkendelse I
udlandet som trendsætter samt vundet
flere eftertragtede titler. Annette arbejder
primært med mode- og eventkunder som
Dansk Design Award, Charlotte Lynggaard,
Tivoli, Skodsborg Kur & Hotel m .fl.

FRISKE LILJER
1. Friske liljer, som er I knop (må IKKE være
udsprunget). Blomsterhovedet skæres af stilken.
2. Guld-ståltrå d ( Panduro). 3 . Floralim
(blomsterforretninger). 4 . Guldperler, ca. 1 cm
(Panduro). 5. Guldkroge til ophæng ( Pand uro).
Sådan gør du :
Guld-ståltråd bøjes på midten. Den ene ende af tråden
får lidt flora lim og stikkes ind i siden på liljen. Dertrækkes
en perle på den anden trådende, og enden får lidt f lora lim
og stikkes ind I blomsterhovedet. Skal tørre ca. 10
minutter inden ophæng. Holdbarhed op til en uge.
. T IP: Floralim er specialllm, som kan tørre på blomsters
fugtige overflade.

KARTEBOLLE MED GULD
1. Blom stersaks eller bare en saks. 2. Guldsytråd
(Pand uro). 3. Guldspyd, der stikkes ned i koglen
(Panduro). 4 . Fint guldglitter, (Panduro).
5. Kartebolle. Find dem I naturen, (kan evt. købes/
bestilles i den lokale blomsterforretning).
6 . Vandforstøver med trælimsblanding. Fordeling er:
8 dele trælim og 2 dele vand. Det er både sundere at
arbejde med og tørrer hurtigere op (Pand uro og
byggemarkeder).
Sådan gør du :
Ophæng kan være nåle med guldhoved eller guldspyd,
der dyppes i lidt lim og stikkes ned i kartebollen.
Guldsytråd monteres til ophæng. Kartebollen sprayes
tæt med lim blanding, og guldglitteren drysses ned i limen

'RISKE HUSLØG PÅ SNOR
. Guldkroge til ophæng (Panduro). 2 . Guldståltråd
Panduro). 3 . Friske husløgp x planteskole). 4. Perler,
,må glas- og guldperler, ca. 1 cm ( Panduro).
,ådan gør du:
!ladene plukkes af husløg og lægges i størrelser. Ender
,kæres af, så de er pæne og lige. Guldståltråd bøjes. og
ler foldes et lille øje, der holder bladene på tråden.
!ladene trækkes nu I størrelsesorden på tråd, og de
cegges skiftevis omvendt. Perlen trækkes på ståltråden.
ler bøjes I en løkke og stikkes ned I perlen. Guldkrog
nonteres I løkke. Så er pynten klar til ophæng.

LYSPIBER
1. Juletræske rtelys. Selvslukkende.
2. Guld bonsaitråd ( Panduro eller den lokale
blomsterhandler).
Sådan gør du :
Klip ca. 40 cm bonsait råd, og ret den ud, så den er lige.
Tråden vikles om lys ca. 2 cm fra bunden. Hold tråden
med en finger, og tråden vikles tæt, så lyset sidder stabilt
fast. Herefter snos tråden tæt rundt en enkelt gang
under lyset, så tråden "lukker". Den resterende tråd
anvendes til at montere lyset på grangrenen.

FORGYLDT SILKEFYRREKOGLE
1. Friske fyre kogler. De kan købes I de fleste blomsterforretninger. 2. Guldkroge til ophæng (Panduro).
3 . Guldspyd , der stikkes ned I koglen (Panduro).
4 . Fint guldglitter. Du kan evt. også mikse fint guld- og
sølvglitter. Det giver et fint spil (Panduro). 5. Trælim
(Panduro eller byggemarkeder).
5. Vandforstøver med trællm I blandingen: B dele trælirr
og 2 dele vand (Panduro eller byggemarkeder).
Sådan gør du :
Kogler sprayes på toppen med llmblandlng og dyppes i
det fine guldglimmer. Guldspyd stikkes I koglen. Kroge

