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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 978-87-92931-00-9

susanne magelund

hvi d j ul

Fotos af Claudi Thyrrestrup l A s c h e h o u g

Om Hvid Jul



Copyright: Magelund e-books.dk 

Indhold:
5-6 Kort af bøttepapir
7 Bøttepapir & pergament
8-9 Mappe med kort
10-11 Englekort
12 Skæve portrætter
13-14 Træk-ud-kort
15 Kort med tulipanblad
16-17 Harmonikakort
18 Til & fra kort
19 Passepartout
20-21 Kortophæng
22  Skabelontryk
23 Laksegl & prægning
25-27 Sider til kopiering

Hvid Jul
Kort



Copyright: Magelund e-books.dk 

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 jule-
hilsener i glas og ramme hos modtagerne, mange 
år senere.

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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Kort af 
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Kort af bøttepapir
Fra side 5: Bøttepapir er håndlavet papir 
og ordet bøtte refererer til den beholder 
papirmassen tages fra. Papirmassen (pul-
pen) lægges op i rammer med net, så 
vandet kan løbe fra, derefter presses det 
mellem lag af filt og tørres. Det giver bøt-
tepapiret en levende og flot struktur - især 
kanterne.

Papiret deles i mindre stykker ved at fugte 
omridset med en pensel. Derefter trækker 
man papiret fra hinanden og kortet får en 
levende kant hele vejen rundt. 

Stykkerne der er brugt til de tre kort på 
side 5 måler ca. 19 x 24 cm - foldet på 
midten. Motiverne er print eller fotokopi 
af billeder fra kunstbøger - skriften i 
midten er H C Andersens. Find selv mo-
tiver eller brug dem der er vist bag i denne 
bog.

Brug forskellige kvaliteter hvidt papir og 
pynt med laksegl eller som på kortet til 
venstre - en lille præget stjerne. 

Se teknikkerne så side 23.




