ELLEN HILLINGS0
DJIKKER JULEBORD
MAGISK[ STILLEBEN
- NY INSPIRATION Tll BORDET
EVIG BLOMSTERLYKKE
- SÅDAN TSARER DU BLOMSTER,
SA DE BEVARER FARVEN

NYE IDHR fil DEN SK0NNESH

u(e es~

HYGGENS DNA
- INDRET VARMT & MED ATMOSF~RE

JUL PÅ CHRISTIANSHAVN
SMYKKEDESIGNEREN
JANE UNIGS JULEEVENTYR I
SOMMERHUSET

9 SMUKKE
DEKORATIONER
MED JULEROSER
PORTRA:T AF SILKEBORG
ULDSPINDERI

DECEMBER ER ÅRETS HYGGELIGSTE MÅNED,
HVOR VI I JULEDEKORATIONER G0R OS UMAGE
MED AT SKABE STEMNINGER MED KOGLER,
GRAN OG GRENE. MEN INTET KLJIDER

JULENS NATURLIGE PYNT SÅ SMUKT SOM
JULEROSEN. FÅ INSPIRATION HER AF DEN
INTERNATIONALE BLOMSTERDESIGNER
ANNETTE VON EINEM TIL AT SKABE ET
JULEUNIVERS MED DE SK0NNE JULEROSER.
Af ANNETTE VON EINEM Foto ANDREAS MIKKEL HANSEN

BYD JULEN VELKOMMEN . En krans kan smykke d0ren med de smukke sprede juleroser, grresser, brer
og diskret guldglimmer. D0rkransen er tret bundet på en solid halmkrans og med juleroser i forskellige shmelser,
bl0d enebrer, s0lvcineraria og eukalyptus. De t0rrede grresser er placeret asymmetrisk for at give karakter og
kontrast. DESIGNET JULEROSE . Julerosen med og uden blade. Annette von Einem fjerner altid de store
gmnne blade, så grenenes smukke form trreder frem, og blomsterklokkerne ses tydeligere .

ADVENTSKRANSEN er teet
bundet på en solid halmkrans
med masser af juleroser, bl0d
eneboor, s0lvcineraria,
eukalyptus og forskellige
t,,rrede grresser flettet ind i
hinanden og sat asymmetrisk
hen over kransen for at skabe
et fint ekstra transparent lag.

JULEROSEN I BUKET.
Bind julerosen ind i en
enkel og skulpturel buket

med lette fyrregrene og
enkle skabiosa-frnstand e.
Vasen er fra Slim-serien
fra Hove Home.

ADVENTSKRANS I SKÅL. Tryl din runde favoritskål om til en smuk juledekoration med lys. Start med at placere biooasis i bunden, og daik
den med visne blade og t0rrede graisser. Sait derefter spinkle fyrregrene og et hav af forskellige typer af juleroser i oasissen. Her har
Annette von Einem brugt to forskellige sorter, men i samme farveholdning . Husk, at oasis skal have vand, for det er kun en base, som holder
blomsterne på plads. Derfor skal det gennemvaides regelmaissigt. En stor messingju lekugle pynter også med lidt glitrende liv i fadet Bao, der
er fra Klassik Studio. SKULPTURELT MED STAGEVASER . Skab din egen personlige juledekoration med cylinderstager, der placeres på et
fad i et miks af lys og blomster. Du kan nemt aindre udtrykket ved at variere h0jden på blomsterne. Lysestagerne, Slim, er fra Hove Home, og
lysene er fra Ester & Erik, mens marmorfadet er fra Bahne. ANDERLEDES ADVENT. Fire lys i en stage og en adventsbuket, der kan skiftes
hver uge. Annette von Einem starter julen med en tait, kompakt bu_ket bundet med skabiosafrnstande, nogle med lidt glitter, i selskab med
fine, lette fyrregrene og juleroser, der elegant og let svaiver henover med et fald til den ene side. Vasen og lysestagerne er fra Slim-serien fra
Hove Home, og lysene er fra Ester & Erik. Marmorfadet fra Bahne skal va:Jre synligt som en del af dekorationens udtryk.
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MED BUND AF JULEROSER . Juleroserne er renset fri for blade og placeret tret side om side. Det skaber en smuk tung bund,
der lettes elegant af fine, spinkle fyrregrene. Buketten her strrekker sig opad i et nreste niveau med t0rrede grresser og torrede
judaspenge. De torrede blomster hitter stort i denne sreson, og de skaber en anderledes buket med de forskellige niveauer, der
smelter sammen til en fin en hed. Bukettens asymmetriske form bryder vasens lige linje og form. Annette von Einem har med vilje

lade! båndet v.Ere synligt som en del af bukettens udtryk. Vasen, Slim, er fra Hove Home. JULENS BUKET. I en vejkant har
Annette von Einem fundet det smukkeste ukrudt, som hun har lavet denne gigantiske buket ud af. Hun har lime! torrede
judaspenge og torrede eng levinger for enden af grenene, og selve buketten er bundet luftigt med Limonium og gronne juleroser.
Stilkene er snittet, og buketten er placeret på el fladt fad med frit kig til stilkene. Fadet Bao er fra Klassik Studio.
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JULE RO SER PÅ JULEBORDET
SÅDAN ORDNES JULEROSEN.
Forbered juleroserne til dit julebord dagen f0r
ved f0rst at fjerne alle blade. Lil!g et skråt snit
nederst på stilken, og skan et 3 cm l1ge sn it op
i st1lken. Så kan blomsten bedre suge vand.
Sil!t dem i en vase med varmt vand, og lad
dem stå et 0jeblik og suge. Pak dem derefter
i fugt igt pap ir, og Sil!t dem på k0I natten over,
og mdt1I de skal bruges. På den måde bevarer
de fugten og holder sig i topform til din
julem iddag.

GLIMMER I VASER . En de korativ ide til
julevasen og de elegante juleroser er at hil!lde
glimmer i vasen. Find en glasvase. fyld den
med vand . og drys dernil!st med guldglimmer.
Ford i glimmer er et let materiale. vil det blive
liggende i overfladen. Det giver en ~n detalje,
når du arrangerer dine blom~ill.r. P,y).J: gerne
med lldt t0rret gril!s.
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