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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 978-87-92931-01-6
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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 op-
skrifter her i bogen - de er ikke mere “julede” end 
de sagtens kan bruges resten af året også.

Rigtig god fornøjelse                                            
 
Susanne Magelund
indretningsarkitekt/ forfatter
www.susannemagelund.dk
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(side 4) Bordet er dækket med råhvidt hørlærred 
købt i metermål og servietter fra arveskuffen - fint 
broderet med monogrammer. Servicet er også en 
blanding af nyt og gammelt, engelsk og italiensk. 
Bestikket er dansk design fra 60´erne. Når bare 
“tonerne” er afstemt er det fint at blande tingene på 
den måde. Der er ikke megen pynt på bordet - kun 
lidt ranker af hjerteblad som passer til lysekronen på 
side 9-10.

Servietringe Borddækning
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Brede gavebånd i guldtråd monteret på paprør skåret 
af en køkkenrulle, fungerer fint som servietringe. 
Papringene skæres ca. 0,5 cm smallere end båndets 
bredde. Båndet klippes 2 cm længere end rørets om-
kreds. Indvendigt kan røret pyntes med stof eller fint 
papir. Lim båndet på med hobbylim og lav et ombuk 
på 1 cm hvor det samles. Hold fast med tøjklemmer 
til limen er tør.




