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Vær festlig på den underspillede måde ved at drysse
fine guld- og kobberstjerner
på bordet. Det matcher den
rå bordplade flot og giver
bordet et gyldent og hyggeligt skær.

NYTÅRSBORD

DÆK DIG
Et veldækket bord viser dine gæster, at
de er værdsatte. Dæk et nytårsbord,
der vil blive husket – uanset om du er
til det rå og rustikke, klassisk middag
for to eller festlig buffet.

VI HAR DÆKKET OP MED: Erik

ENKELT

OG RUSTIKT
Gå efter stemningen i et italiensk landkøkken, og dæk enkelt
op, helt uden dug. Lav en moderne dekoration til bordet ved
at samle rustikke vaser i matchende farver, men i forskellige
højder og materialer, midt på bordet. Sæt forskellige grønne
planter i for at understrege det rå og rustikke look.
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Bagger-tallerkener, der oprindeligt
er designet til Operaen i København. Middagstallerken, 149,95
kr. Vinglas og vandglas, Elegance, to x fire stk. 599,95 kr. pr.
sæt. Harmony-bestik, æske med
16 dele, 999,95 kr. (Alt fra Erik Bagger A/S hos Imerco). Mundserviet
af stonewashed, grå hør, 49,50 kr.
(Havsteen). Oval Oak-spækbræt,
189,95 kr. Oval Oak-osteknivsæt, tre dele, 159,95 kr. (Alt fra
Sagaform hos Imerco). Fyrfadsholdere af kobber, 62,50 kr. Stor
skål af horn, 385 kr. (Havsteen).
Højt fyrfadskrus af kobber, 80
kr. (Janus). Stjerner af birkebark,
pose med 18 stk., 35 kr. (Broste).
Guldstjerner, drysset ud over bordet, 12,50 kr. for lille æske. (Fest &
farver). Høj, sort Grace Solitairevase, 199,95 kr. Stor, sort Gracevase, 249,95 kr. Begge designet for
Erik Bagger A/S. (Imerco). Gråsorte
Lyngby-vaser. Lille, 300 kr. Stor,
500 kr. Kähler Botanica-vaser,
200 kr. pr. stk. (Alt fra Imerco). Klare
glasflasker, 20 stk., 185 kr. (hjemmemost.dk). Bord, Vintage, 90 x
180 cm, 4.499 kr. Metz-stole, 699
kr. pr. stk. (Ilva).
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VI HAR DÆKKET OP MED:
Brug fantasien, når du skal pynte
bordet. Læg en blomst eller en lille
snebærgren på hver mundserviet,
og bind et bånd om servietten,
der matcher. Vævet bomuldsbånd
i lange stykker fungerer fint som
serpentiner.

Grå, stonewashed hørdug, 145 x
240 cm, 612,50 kr. (Havsteen). Middagstallerkener, Blå Elements,
Ø 27 cm, 599 kr. pr. stk. (Royal
Copenhagen). Dyb tallerken, Blå
Mega Riflet, Ø 17 cm, 419 kr. (Royal
Copenhagen). Offwhite mundserviet af stonewashed hør, 49,50 kr.
(Havsteen). Erik Bagger-bestik af
rustfrit stål, Harmony, i bestikæske
med 16 dele 999,95 kr. (Imerco).
Hvid- og rødvinsglas, seks stk.,
399,95 kr. Serveringskande af
stål, 1,8 l, 399,95 kr. Alt designet
for Erik Bagger A/S. (Imerco). Blå
Elements-termokop, 499 kr. Blå
Mega Riflet-fad, Ø 24 cm, 499 kr.
Blå Elements-skål, 999 kr. (Alt fra
Royal Copenhagen). Blå glasvase,
45 kr. Vase af farvet ler med orange
bund, 90 kr. Lille rosa glasvase
til en enkelt blomst, 25 kr. (Alt fra
Hübsch). Applicata-lysestager i
forskellige toner af blå og grå. Lille,
349,95 kr. Stor, 399,95 kr. (Imerco).
Kobberlysestage, Liva, 110 kr.
Bomuldsbånd, brugt som serpentin, 130 kr. pr. rulle. (House Doctor).
Bord, Vintage, 90 x 180 cm, 4.499
kr. Dolphin-stole med brunt læder,
1.699 kr. (Ilva). PÅ VÆGGEN: Original illustration af Toril Bækmark
1.450 Kr. (cphmade.org).

FESTLIG
BUFFET

Skal du holde fest for mange, er det oplagt at servere en buffet med høflig selvbetjening. Når du dækker dit buffetbord,
så tænk i kontraster, så udtrykket bliver levende. Pasteller sat
sammen med mørke farver er både festligt og elegant. Lav den
fine guirlande ved at printe store bogstaver på fint papir, som
du bagefter hænger op på en rustik snor med tøjklemmer.

VI HAR DÆKKET OP MED: Kit-

KLASSISK

MIDDAG FOR TO
Skal man kun være to om bordet, så gør alligevel noget
ekstra ud af borddækningen nytårsaften, så aftenen bliver mindeværdig. Dæk fx bord som på en elegant, fransk
restaurant med dit fineste stel og smagfuld bordpynt. Bryd
det højtidelige ved at mikse lysestager og vaser i forskellige
højder og farver for at få et festligt og personligt look.
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Pift en serveringsbakke med champagne eller
velkomstdrink i høje glas op ved at lægge jordbær i bunden af bakken og drysse med guldglimmer, der kan spises. Spiseligt guldglimmer
kan b.la. fås hos Specialkøbmanden.

farvet, stonewashed hørdug, 145
x 240 cm, 612,50 kr. (Havsteen). Aluminiumsbakke med kobberfinish,
Ø 28 og 33 cm, 700 kr. for sættet.
(House Doctor). Champagneglas,
Encore, seks stk., 299,95 kr. Rundt
Arena-fad, Cloudy blue, 69,95 kr.
Rektangulært fad, Blue Sky, 149,95
kr. Kande, Blue Sky, 169,95 kr.
Vandglas, Highball, to stk., 149,95
kr. (Alt fra Erik Bagger A/S hos Imerco). Middagstallerkener, Casa, Ø
24 cm. Dybe tallerkener, Ø 22½
cm, 49,95 kr. pr. stk. Salt- og peberkværne, Peugeot Chateauneuf,
H 23 cm, 640 pr. stk. (Alt fra Imerco).
Offwhite mundserviet af stonewashed hør, 49,50 kr. Silver Tealight
af horn, 125 kr. for to stk. (Havsteen).
Kande af kobber, 670 kr. Sorte lysestager, H 26 cm, 180 kr. H 22
cm, 150 kr. Grå keramikvase, H 39
cm, 350 kr. Plisserede papirkugler.
Små lyserøde kugler, to stk., 45
kr. Store sorte kugler, to stk., 120
kr. (Alt fra House Doctor). FORAN
BORDET: Gylden taburet 870 kr.
(House Doctor). Taburet af mangotræ og jern, 675 kr. Løber, 80 x 250
cm, der er flettet af læderstrimler,
475 kr. (Broste).
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