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JULEIDEER 

UDE & INDE 

Den internationalt kendte blomsterdesigner ANNETTE VON EINEM giver her ideer til 

blomster i vaser, adventskranse, kalenderlys og udend0rslanterner. Inspirationen er hentet 

i naturens materia/er, som bliver sat sammen med kork , trce, guld og m0rkegr0nt. 

For hendes egen jul begynder alle rede i efteråret. hvor hun går tur i skoven og fylder 

lommerne med kogler og grene. Det scetter juleideerne i gang. 

Af ANNETTE VON EINEM Foto BIRGITTA WOLFGANG BJ0RNVAD Tekst LISELOTTE ENGGÅRD JACOBS EN 







DEKORATIV FJER 

Nem händlavet pynt med stor effekt. 
Den hvide fjer er monteret på en lille 

metalholder med snor. Karen 
Blixen-juletro2slysholder, Rosendahl. 

Juletro2slys, Kunstindustrien. 

SPEJLENDE JULEBLOMSTER 

De pomp0se hvide hyacinter står helt to2t og stramt i 
buketten. der er skäret lige af i sto2nglerne, så de kan stå 
i ba lance på bunden og spejle sig i det blanke fad. 
Hen over buketten. der er bundet med silkebånd, er der 
arrangeret grangrene, samt en enkel let gren, der er 
sprayet med s0lvspray og gl immer. Fadet lndulgence er 
fra Georg Jensen. 
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DE 24 DAGE 

Et smukt fad forvandles let t,I en elegant 
Juledekoration Kalenderlyset er placeret , 
tadel I ler, og der er pyn tet med små buketter 
fyrretr,esgrene og gl1mmerkogler Helt enkelt. 
KOGLERNE: lav en bland1ng af ½ tr,el1m og 
½ vand - dyp, eller stryg denne bland1ng på 
koglerne med pensel S0rg for. der 1kke er for 
meget på Derefter dyppes el ler drysses de 
med glimmer Lad dem t0rre et d0gn, og de er 
klar t1I brug Fadet er fra Georg Jensen. 
Kalenderlys, Kunst1ndustnen 



Årets advent~krans er et m1ks af 
rens materialer fundet I skoven. små 

glaskugler. og guld og glimmer. 
Oas1skransen er pyntet t<Et rned husl0g, 
kogler. forskell1ge julekug r. fyrregrene, 

forskell1ge små kogler+og korkkugler. 
Voksalterlys fra Kunstindustnen 



PERL EH YAC/N TBUKET 

Perlehyacinterne har fået fjernet r0dderne samt fået 
fjernet det brune lag på l0get. Derefter er de sat på en 
trcepind. Til denne buket er der ca. brugt 50-60 l0g. 
L0gene på pind er bundet ti l en buket sammen med korte 
bj0rnegrcesstrå for al give en fin form. som er med lil al 
st0t te buketten . Da perlehyacinter tå ler let frost. kan du 
sagtens stille en buket udenfor. L0gene s0rger for. at 
buketten ikke beh0ver vand . 



SKULPTUREL ISBUKET 

Tag en skä l, og fyld noget vand i den og 
put den i fryseren . När den er trossen. 

bores der små fine huller i isen. og heri 
arrangerer du dine blomster. Her er brugt 

perlehyacinter, forärsgrene og klematis. 
Et design, der holder, hvis der er meget 
frost udenfor. for så fryser blomsterne 

straks til is. Ellers vilde desvaorre 
falde sam men hurtig. 

SNEDRONNINGENS LANTERNE 

Dekorativ lanterne i is med fine blomster. Den er 
nem at lave og holder. så laonge der er frostvejr. Tag 
en spand og placer en mindre spand i midten. Fyld 
sten eller andel tungt i den mindste spand. det 
holder spanden på plads, när der haoldes vand i 
mellemrummet. og laog ogsä blomster og grene her. 
Fx lavgrene, amaryllisblomster. eucalyptus, tidsler 
og perlehyacinter. Put spandene i fryseren. Naeste 
dag er lanternen klar til brug, og den ser meget 
hyggelig og poetisk ud med fx et fyrfadslys i. 
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JULETRk TIL HAVENS FUGLE 

Det er både dekorativt og giver fin ly for havens fugle at 
lave en foderstation i nobilisgran. Mange fuglefoderkugler 

er monteret i snore, ca.1 meter. og alle snore er samlet 
med kraftig ståltråd. så foderkugler hamger taot og stabilt. 

Det giver en midte til at binde grangrene på. Begynd 
formen med de la,ngste grangrene, og byg formen videre 

ved at laogge kortere og kortere stykker gran på. 
Afs lut formen med lid! lavgrene eller mos. 
Derefter er det lige til at haonge opiet trao. 

LYSDRÅBE AF GRENE 

Grene i dråbeform med lyskaode, der lyser 
hyggeligt op i de 1110rke vinterdage. Her er brugt 
lavgrene. pilegrene, kogler og lyska,de, som er 
bundet sammen til en dråbeform. Grene m.m. 
er lagt lag på lag og derefter haongt i et trao. 
Lav gerne flere. og placer en gruppe haongende 
i et tra, - det vilse superhyggeligt ud. 




