
EN FEST FOR HJERTET

Hjerte med spejlmosaik, H 12 cm, 125 kr. (Broste). 
Lilla kugle med spids, 45 kr. (Hübsch).

6 DÆK OP T IL HYGGE

BAGEST: Fyrfadsstager af zink, tre stk., 89 kr. (shop.dk/isabellas). I 

højre hjørne kan man skimte et hjerte af birkebark, 38 x 40 cm, 370 

kr. (Broste). Bakke med kobberfinish indvendig, Ø 28 cm, 350 kr. 

(House Doctor). Hjerte af træ, 65 kr. (Nordstjerne). Sort papirkugle, 

sæt med to stk., 120 kr. Rosa papirkugle, sæt med to stk., 36 kr. Saks 

med etui, 280 kr. (House Doctor). Minijuletræ af sølvlamé, H 18 cm, 

125 kr. (Tine K Home). Sort hjerte af jern, 45 kr. (Broste). Guldblon-

debånd, rulle med 50 m, 369 kr. (Bloomingville). 

3 FA MIL IENS JULEMIKS

PÅ KRANSEN FRA OVEN OG HØJRE OM: Kantede kugler i me-

tallicfarver, 35 kr. pr. stk. (House Doctor). Prikket kugle, 35 kr. (Bro-

ste). Julekugler med perlekæde som snor, tre stk., 60 kr. Rosa kugle, 

25 kr. (Lisbeth Dahl). Snu lille ræv, 35 kr. Grågrøn papirkugle, 36 

kr. (House Doctor). Limegrøn julekugle med snefnugmønster, 40 kr. 

(Hübsch). Rosa hjerte, 50 kr. (Lisbeth Dahl). Lilla kugle med spids, 35 

kr. (Hübsch). Blå kugle med kanter, 35 kr. Rosa papirkugle, sæt med 

to stk., 36 kr. (House Doctor). Prikket hjerte, 35 kr. (Broste). Gylden 

kugle, 35 kr. (House Doctor). Sølvstribet julekugle, 35 kr. (Broste). 

PÅ STOLEN: Koglelys med glimmer, 88 kr. (Broste). PÅ GULVET: 

Gulvtæppe vævet af lædersnor med kobber- og sølvtråd, 140 x 200 

cm, 700 kr. (Broste). Træfad, 129 kr. (Ib Laursen). Gavepapir på pak-

ken, 30 kr. pr. ark (Bungalow). Bomuldsbånd, 1 rulle, 45 kr. (Broste).

PERSONLIG PYNT
Vis mig din julepynt, og jeg skal sige dig, hvem du er. Er du ikke 

farveforskrækket, er en sød idé at mikse forskellige typer julepynt, 

så dit træ, din krans eller dit juletableau får et helt unikt udtryk. 

Skal det være mere personligt, så lad hvert familiemedlem vælge sit 

stykke yndlingspynt – enten fra sæsonens nyheder eller det gamle fra 

julekassen – og miks det til jeres egen familiefortælling.

NATURLIGVIS

Koglelys med glimmer, 
88 kr. (Broste).

FINT, FEMININT OG FUNKLENDE

DOUCE OG 
DELIKATjulepynt

Kom i julestemning med årets julepyntnyheder, der er romantiske og 

fortryllende i blide farvetoner og fyldt med både nostalgi og humor. 

Miks fx pynten i små feminine tableauer, der oser af jul.
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GARANTI 
FOR HVID JUL
Julepynt i nuancer af hvid er med til at understrege det 

blide og feminine. Miks den med detaljer i guld og sølv 

for at skabe et mere eksklusivt look. Vær ikke bange for 

at blande forskellige materialer og former – så længe 

farvetonen er den samme, vil udtrykket stadig være 

elegant.

6 F YLD EN KURV MED GODTER

BAGEST I KURVEN: Iskrystaller af papir, seks stk., 

230 kr. Kantet rosa kugle, 35 kr. Sølvkugle med struk-

tur, 30 kr. (House Doctor). Sølvkræmmerhus, 50 kr. 

(Lisbeth Dahl). Kugler med sølvglimmer, 50 kr. (House 

Doctor). Cremefarvet kugle med glimmermønster, 55 

kr. (Lisbeth Dahl). Julekugle lavet af foldede metalbla-

de, 75 kr. (Tine K Home). Oval kobberkugle, 25 kr. Stor 

guldkugle, 17 kr. (Hübsch). Resten er privateje.

3 KL ÆDT I  SNE

Koglekrans med sølvglimmer, Ø 30 cm, 190 kr. Mat, 

kantet kugle, 35 kr. (House Doctor). Antik sølvkugle, 

25 kr. (Lisbeth Dahl). Hvid kugle med mønster, 30 kr. 

(Hübsch). Kogle af hvidt porcelæn, 65 Kr. (Nordstjerne). 

Papirpynt med spids, sæt med tre forskellige, 70 kr. 

(House Doctor). Offwhite kugle med sølvtryk, 40 kr. 

(Hübsch). Resten er privateje.

INGEN JUL UDEN TR Æ

PÅ TRÆET FRA OVEN OG HØJRE OM: Klar 
glaskugle med glimmersten, 20 kr. (Lisbeth 
Dahl). Aflang koglekugle, 65 kr. (Nord-
stjerne). Kobberfarvet ugle, 30 kr. (House 
Doctor). Glimmerstjerne, 29 kr. (Nordstjer-
ne). Rund, rillet kugle, 35 kr. Spids kugle 
af porcelæn, 35 kr. Iskrystaller af papir, 
seks stk., 230 kr. (Alle fra House Doctor). 
Kræmmerhus af bomuldsgaze, 40 kr. (Tine 
K Home). Ophæng med dyretryk, 30 kr. for 
tre forskellige. (House Doctor). Hvidt porce-
lænsblad, 65 kr. (Nordstjerne). PÅ KASSEN: 
Sølvkande, brugt som juletræsfod, 450 kr. 
(Ib Laursen). Lotus Star-fyrfadsholdere med 
prikker og stjerne, 40 kr. pr. stk. (Tine K 
Home). Cremefarvet julekugle med guld-
mønster, 40 kr. (Hübsch).

JULEPYNTEN MED S IT TR Æ

Julekugle med juletræ, 50 kr. (House Doctor).
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LAV DIT EGET STILLEBEN
I stedet for at julepynte hele stuen kan du samle din yndlingspynt 

i små søde tableauer, der hver især fortæller sin egen lille historie. 

Vælg ting, der komplementerer hinanden godt i farver og stil – og 

tilføj så lidt humor, så der er noget at gå på opdagelse i.

5 RUDOLFS LEGEPL ADS

PÅ KRANSEN: Guirlande med små guldknapper, 100 kr. (Tine K 

Home). PÅ BORDET: Viskestykke, brugt som dug, 60 kr. (Bungalow). 

Stjernelysestager af antik messing, 40 kr. pr. stk. (Lisbeth Dahl). Pink 

glimmerkugle med påfuglemønster, fire stk., 150 kr. Rosa kugle med 

mønster og glitter, 35 kr. (Lisbeth Dahl). Porcelænsrådyr, sæt med to 

stk. 180 kr. (House Doctor). Facetslebet glas, 75 kr. (Tine K Home). Lys-

hus af rosafarvet porcelæn, 140 kr. (Bungalow). Hvid uglelysestage, 45 

Kr. (House Doctor). Kransen er bundet af Erik Buch. Resten er privateje.

4 EN HYGGELIG JULEBY

Viskestykke, brugt som dug, 60 kr. (Bungalow). BAGEST: Hjerte-

guirlande, 49 kr. (Lisbeth Dahl). Små lyshuse af mint- og lattefarvet 

porcelæn, lille, 70 kr. Stor, 140 kr. FORREST: Smykkebakke af guld 

med små rum, 250 kr. (Tine K Home). Lyseholder af antik messing, 40 

kr. pr. stk. (Lisbeth Dahl). Stribet julekugle, 35 kr. (Broste). Små rosa 

guldkugler med perlekæder som snor, tre stk., 60 kr. Guldkugle med 

glimmer, 59 kr. (Lisbeth Dahl). Lille og kantet mintfarvet julekugle, 35 

kr. (House Doctor). Kop og underkop med fuglemotiv, 119 kr. Hest, 

der kan hænge, 99 kr. (Lisbeth Dahl). Resten er privateje.

NOSTALGIPIP

Flad glaskugle med billede indvendigt, 
der sender tankerne mod mormors tid. 
100 kr. for to forskellige. (Lisbeth Dahl).

ET JULETR Æ TIL BORDET

Viskestykke, brugt som dug, 60 kr. (Bungalow). 
Træbakke, 349 kr. (Lisbeth Dahl). Lattefarvet mæl-
kekande, 70 kr. (Ib Laursen). Kagedåse, brugt som 
juletræspotte, tre stk., 249 kr. (shop.dk/isabellas). 
PÅ TRÆET: Lyseholder med guldlook og klips, 6 kr. 
pr. stk. Små kronelys, fem stk. 7 kr. (House Doctor). 
Julekugler med perlekæde som snor, tre stk., 60 kr. 
Fugle på klips, 20 kr. pr. stk. (Lisbeth Dahl).
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