
Copyright: Magelund e-books.dk 

Hvid Jul Pynten
F
O

T
O

S
: 

C
L
A

U
D

I 
T
H

Y
R

R
E

S
T
R

U
P

magelund e-books.dk

Susanne Magelund



Copyright: Magelund e-books.dk 

02

Bogen “Hvid Jul” udkom første gang i papirfor-
mat 2002 på forlaget Ashehoug. 

Bogen blev oversat til svensk “Vit Jul” og kom 
desuden i 2 bogklubsudgaver: Bonniers Bog-
klubber og i Bolig og Livsstil.

Hvid Jul er udsolgt fra forlaget, men fås nu som 
seks e-bøger, med hver sit emne:
 
Bordet . Hjemmet . Pynten 
Kort . Gaver & Søde sager

Hjertelig Tak
- fordi du har købt min E-bog! 

Jeg håber du får lige så megen glæde af den, som 
jeg har haft med at lave den.

Efter download, har du bogen til 
evigt eje! Men husk at det ikke er 
tilladt at videregive bogen, eller dele 
af den, til andre. Hverken som print 
eller elektronisk. Den er kun til eget 
brug.

Alle rettigheder til bogen tilhører forfatteren 
Susanne Magelund efter skriftlig aftale med for-
laget Aschehoug / Lindhart & Ringhof 2010. 

Ophavsret fotos: Fotograf Claudi Thyrrestrup.

Kopiering eller uddrag fra bogen må kun ske 
efter forudgående aftale med Copy-Dan eller efter 
skriftlig aftale med forfatteren. 

Uddrag i forbindelse med anmeldelser, må ske 
med tydelig angivelse af værkets, forfatterens og 
forlagets navn.

Udgivet som e-bog 2012 på forlaget 
Magelund e-books.dk v/ Susanne Magelund

ISBN 978-87-92931-03-0

susanne magelund

hvi d j ul

Fotos af Claudi Thyrrestrup l A s c h e h o u g
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Julestemningen kan slås an med ganske simple 
virkemidler. Som hjertet på forsiden af bogen, der 
er lavet på få minutter af en aflagt perlekæde og 
et stykke vindseltråd.

Er du ikke til nisser og larmende farver, men som 
jeg, til det lyse og enkle, så vil du finde masser 
af inspiration og vejledning til en Hvid Jul in-
dendørs. Traditionelle former som stjerne, hjerter 
og kræmmerhuse i nye udformninger, men også 
små ikoner, altre, prismer og papirrelieffer.

Rigtig god fornøjelse og glædelig Hvid Jul!      
                                      
 

Susanne Magelund
indretningsarkitekt/ forfatter
www.susannemagelund.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer til bogen, 
må du hjertens gerne skrive til mig på:
info@susannemagelund.dk
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Kræmmerhuse Fotokopier eller print af gamle håndskrifter 
og kobberstik er brugt til disse kræmmer-
huse. Man kan også skrive eller tegne noget 
selv på papiret inden kræmmerhuset formes. 

Hankene er klippet i dobbeltsidet sølvfolie. 
En fin måde at dekorere en kroget gren i et 
hjørne af stuen eller som pynt på juletræet. 
Brug motiverne på side 31-34 eller find 
nogle der ligner og kopier dem. Jeg har sat 
størrelsen noget op i forhold til originalerne - 
det giver en flot grafisk effekt.

Skabelon til kræmmerhuset på side 25.
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Kræmmerhuse 
på væggen
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Lav dem i æskekarton 
efter skabelonen på side 
29. Lim delene sam-
men med kontaktlim. De 
beklædes med gavepapir 
- her er brugt silkepapir 
med guldtryk. Lim det 
på med limstift eller 
tapetklister.

De kan også males eller 
sprayes med guld eller 
sølvfarve...mulighederne 
er mange.




