Hvid Jul - Kort
ISBN:

9788792931009

Kategori:

Håndarbejde

Forfatter:

Susanne Magelund

Sprog:

Dansk

Forlag:

Magelund E-books

Udgivet:

15. september 2012

Hvid Jul - Kort.pdf
Hvid Jul - Kort.epub

Hvid Jul - Kort, 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 - Kort indeholder opskrifter og anvisninger på: INDHOLD: Kort af bøttepapir, mappe med kort,
englekort, skæve portrætter, træk-ud-kort, kort med tulipanblad, harmonikakort, til-og-fra-kort,
passeoartoutkort, ophæng til kort i silkeorganza m.
m. Der er beskrivelse af teknikker som papirrelieffer, skabelontryk, laksegl, prægning, skabeloner og motiver
til print. FORORD: De traditionelle julekort er lige så talrige som de er upersonlige. E-mails er også (for det
meste) upersonlige og de vælter ind i julemåneden. Så vil du skille dig ud fra mængden og sende en smukt,
hjemmelavet julekort, med gammeldags postbud, frimærke, julemærke og det hele, så skal det også være
noget ganske særligt. Jeg har lavet en række kort som jeg synes er smukke. Du kan gøre dem efter eller blot
bruge dem som inspiration. Jeg ved af erfaring, at disse kort IKKE bliver smidt ud når julen er ovre. Nogle
steder kan jeg gense mine gamle julehilsener i glas og ramme hos modtagerne, mange år senere. Rigtig god
fornøjelse og glædelig Hvid Jul! Susanne Magelund er uddannet kunsthåndværker og indretningsarkitekt. Hun

er forfatter til en lang række fag- og hobbybøger. 13 er det blevet til. For uden Hvid Jul, bl.a. den meget
populære Smukke Kort og indretningsbogen Blød Bolig.
Kalenderlys. Advent. Brugskunst og interiør i … I månederne op til Jul holdes julemarked, julekoncert,
julestue, julebazar o. Sangskuler til konfirmation, sangskjuler til barnedåb, sangskjuler til bryllup, sangskjuler
til kobberbryllup,sangskjuler til sølvbryllup, sangskjuler til guldbryllup. « Klik på kategori under index til
venstre og vælg en undermenu For at få vist fx klistermærker, invitationer og til og fra kort kræves der … Så
er det bare at finde det gode julehumør frem, for her finder du alle de dejligste juleopskrifter til den søde
juletid. sangskjuler til diamantbryllup, sangskjuler til fødselsdag. Der fås dobbelt brevkort og kuvert med
eksklusiv perlemorsoverflade i et væld af farver. Livsstilsbutik med stort udvalg af kendte mærker. Advent.
Prøv selv. Jeg er i gang med en bryllupskage, og skulle lige eksperimentere mig frem til en mousse med hvid
chokolade og Asti. Hid de flyver med paradisgrønt, hvor de ser, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de går,
– lønlig iblandt os de går. Prøv selv. Limemoussekage med hvid chokolade og kiksebund. Glade jul, dejlige
jul, engle daler ned i skjul. Juletræslys.

