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Info:
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.

Materialet er tidligere udgivet i papirform un-
der titlen “Smukke Hjerter” 2003. 
Denne e-bog er en revideret udgave.

Alle rettigheder til bogen tilhører forfatteren 
Susanne Magelund efter skriftlig aftale med 
forlaget Aschehoug 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 978-87-92931-06-1
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Med hjertet som tema får du ideer til kort og 
gaver til dem du holder af. Til frieri, bryllup, 
Mors/fars Dag, Jul og Valentine eller bare til at 
vække glæde på en helt almindelig dag. Der er 
opskrifter og skabeloner til alle tingene og jeg 
ønkser dig hjertelig god fornøjelse!

Susanne Magelund
forfatter
/indretningsarkitekt mdd.

SMUKKE
HJERTER...
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Hjertet som symbol forstås i det meste af ver-
den. På tværs af landegrænser og på tværs af 
sprogbarrierer.
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Brevet er skrevet på et stort silkepapirshjerte der 
er krøllet sammen og puttet i et lille rør. En ander-
ledes måde at sende en kærlig hilsen til en man 
holder af. Røret kan også indeholde en lille gave 
som vil ligge trygt og godt pakket ind i silkepa-
piret.

Røret er skåret af et plakatrør og dekoreret med 
skrift og et udklippet, sort hjerte. Kan sendes med 
frimærke og adresse på, med posten.
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With love...
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En lille bunke kort i vari-
erende størrelser, samlet 
med et silkebånd og en 
hjerte”sky” af filtet uld. 
Denne hilsen er sendt fra en 
ferie og hvert kort beskriver 
en dags oplevelser.

Hjertet er filtet af løst uld 
som kan købes i poser i 
hobbyforretninger (eller 
måske findes på en mark 
med får?)

Ulden formes som et hjerte 
og filtes i meget varmt 
sæbespånevand ved at 
gnubbe ulden til den er pas-
sende fast. Træk ikke uld-
en fra hinanden - den skal 
nærmere samles.

Skyl sæben ud og læg 
hjertet til tørre. Finpuds 
evt. kanten med en saks.

Lunt Hjerte
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