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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  v/ Susanne Magelund

ISBN 978-87-92931-02-3

susanne magelund

hvi d j ul

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

Om Hvid Jul
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Det er en kunst at give gaver. Det er også en stor 
glæde der nogle gange overstiger glæden ved selv 
at få. Hjemmelavede gaver kan ikke byttes, men 
det skulle der heller ikke være grund til. Gaven er 
naturligvis målrettet, så modtageren ikke bare får 
noget, der stod på en ønskeseddel, men i stedet 
får en dejlig overraskelse, der både siger noget 
om den der giver og den der modtager.

Her i bogen finder du en række bud på både gaver 
og indpakninger, som de fleste vil kunne over-
komme både at fremstille og betale. Og de er ikke 
mere “julede” end mange af dem vil kunne gives  
og modtages året rundt.

Rigtig god fornøjelse                                            
 
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

Hvid Jul
Gaver
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Gaver
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Velvære-gaver
Det er skønt at blive forkælet og disse er både 
velduftende, smukke og personlige. Nogle laver 
selv cremer og duftende olier, men man kan også 
“snyde” og fylde købte produkter på fine flasker. Det 
hvide tema er ført igennem - også med etiketter og 
fjerpynt.

Flaskerne er købt i en hobbyforretning, men man 
kan også genbruge pæne flasker og glas, der renses 
grundigt af.

Etiketterne er lavet på computeren og printet ud, 
men de kan også skrives i hånden med en vandfast 
pen. Eller du kan kopiere etiketterne på side 23.

 

2 stykker god fransk olivensæbe er pakket ind i cel-
lofan og derefter er en strimmel papir på ca. 3 cm sat 
omkring. Her er brugt en kopi af et gammelt kob-
berstik fra en bog (se side 23). Til slut er der bundet 
sløjfe af et par stykker naturfarvet bast.

Bruseforhænget i baggrunden er et købt og derefter 
er der syet små hvide konkylier på. Der bores for-
sigtigt et lille hul i den åbne ende eller der limes en 
lille ring eller snor på. Derefter syes på med hvid 
tråd.
 




