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Hvid Jul - Bordet, er en af bøgerne i en serie på seks ebøger, der bygger på papirudgaven af samme navn, der
udkom på Aschehoug Dansk Forlag i 2002. Bogen er udsolgt fra forlaget men fås nu som seks ebøger med
hver sit tema: Søde sager, Bordet, Pynten, Hjemmet, Kort og Gaver. I Hvid Jul-bøgerne har forfatteren samlet
en række inspirerende "hvide ideer". Bliver det ikke hvid jul udenfor - kan du selv skabe den inden døre. Det
er en moderne bog der ikke bare kan inspirere, men også giver nøjagtige anvisninger, opskrifter og skabeloner,
så ideerne kan gøres efter, og det er langt fra så svært som det måske ser ud. Hvid Jul er den enkle, nissefri jul
hvor mange af ideerne og teknikkerne kan bruges året rundt. Hvid Jul-serien er rigt illustreret med
stemningsfulde fotos af Claudi Thyrrestrup. Alle opskrifter er gennemprøvede og bag i bøgerne er der sider
der kan printes ud og bruges som skabeloner, etiketter, englemotiver, gammel håndskrift mm. Hvid Jul Bordet indeholder opskrifter og anvisninger på: INDHOLD: Servietringe med guldbånd, borddækning,
perlemorsæg, kuvertgaver, lysekrone med levende lys, porcelæn med guldtryk, dækkeserviet med engle,
hørpose med englemotiv, dække-løber, adventsfad, hjerteblad m.m. Der er beskrivelse af teknikker som
overføring af billeder til stof, guldtryk på porcelæn og motiver til print. FORORD: Hvide duge, løbere og
dækkeservietter i lyst hør er den smukkeste baggrund for julens måltider. De lyse, dæmpede farver reflekterer
og forstærker lyset i rummet, og samtidig fremhæves de retter, der serveres, modsat duge i rødt og grønt, der
nemt stjæler opmærksomheden - og lyset. Du kan nemt sætte dit personlige præg med enkle virkemidler - også
på porcelænet - med diskrete dekorationer du selv skaber. Find ideer og opskrifter her i bogen - de er ikke
mere “julede end de sagtens kan bruges resten af året også. Rigtig god fornøjelse og glædelig Hvid Jul!
Susanne Magelund er uddannet kunsthåndværker og indretningsarkitekt. Hun er forfatter til en lang række fagog hobbybøger. 13 er det blevet til. For uden Hvid Jul, bl.a.
den meget populære Smukke Kort og indretningsbogen Blød Bolig.
” Og det gør vi i dén grad også på BO BEDRE.

Gratis returfragt. - 6. Læs mere Afspil pornofilmen: Blond dansk babe med gode patter kneppes i en
videobutik Afspil pornofilmen: Danske Katja K (Katja Kean) tilfredsstiller tre liderlige mænd i en fræk trekant
hvor den ene er Por Kander med karakter. Hurtig levering og fragt. Definition: Positivt: Negativt: Rød: Ser
ud til at være tættere på end den er, og fanger derved vores opmærksomhed: Aktiverende, varme, udadvendt.
de elegante duge fra Arne Jacobsen og de kendte jule- og påskeduge køb online her Lagkagebunde – lav x2 af
denne opskrift – laves senest to dage før (hvis tidligere, så frys dem indtil du skal bruge dem) Det er min
favoritopskrift. Brug af Cookies. OK: Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger.
Fremgangsmåde: To hold sidder på hver sin side af et bord. Silke-sommerdyne, 200 cm, 2 stk. de elegante
duge fra Arne Jacobsen og de kendte jule- og påskeduge køb online her Lagkagebunde – lav x2 af denne
opskrift – laves senest to dage før (hvis tidligere, så frys dem indtil du skal bruge dem) Det er min
favoritopskrift. Sidste efterår blev jeg kontaktet af Kähler Design og spurgt om jeg havde lyst til at lave en
give-away her på bloggen. dk - En hyggelig juleside med alt om jul. ” Og det gør vi i dén grad også på BO
BEDRE.
Fremgangsmåde: To hold sidder på hver sin side af et bord. , 4. ” Og det gør vi i dén grad også på BO
BEDRE. Dæk julebordet op til en ekstra magisk jul.

