CIRKLEN ER SLUTTET

De cirkelrunde Glow-smykker fra Julie Sandlau,
tlf. 33 93 39 29, er skabt i 22 karat forgyldt sterlingsølv og pyntet med facetslebne zirkoner. Øreringene koster ca. 1.200 kr., ringen ca. 1.800 kr.

Ved Tonie Ørvad
Andersen

DU MILDE
MIMOSE

Med sit fine miks af
citrusduftnoter, grøn te,
violblade, mimose og
akacie leder Elizabeth
Ardens nye Green Tea
Mimosa tankerne hen på en hemmelig,
eksotisk have. 50 ml EdT eller 250 ml
Honey Drops-bodylotion koster ca. 265 kr.,
tlf. 43 28 48 00.

HELT
HÆNGT
OP

Æggene i de
knyttede
jutesnore
kan rumme
en enkelt
lille blomst
og koster
ca. 33 kr.
stk. fra Ib
Laursen, tlf.
75 42 43 00.

KYLLE RYLLE

Påskekyllinger i alle afskygninger hører
denne årstid til. De bedårende små kyllinger fra Etly Klarborg, tlf. 98 24 53 43,
koster ca. 129 kr. stk. (heraf går en del
af overskuddet til Kræftens Bekæmpelse), ællingerne samme steds fra ca.
99 kr. stk. Begge er en pryd på ethvert
påskebord, bl.a. på det, vi har dækket
med servietter og påskeægslys fra AspHolmblad, tlf. 43 22 96 96, 30 cl vandglas med skrå kant til ca. 99 kr. fra Eva
Solo, tlf. 36 73 20 60, og Le Creuset
stentøjstallerkner i farven mist grey til
ca. 129-169 kr., tlf. 36 88 91 90.

SOM MAN BEHAGER

Den smukke, kortærmede viskosekjole med grønt og blåt print på hvid
bund har en løs og behagelig pasform
med en elastikdetalje, der fremhæver
formerne. Derudover har kjolen V-hals
og et lille kig til ryggen.
Ca. 899 kr. i str.
34-48 fra Elton,
tlf. 97 12 24
11. Tilbehøret er privatejet.

VIND
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Vi udlodder 7 kjoler fra Elton, præmieværdi
ca. 899 kr. Deltag via hjemmesiden senest
d. 12. april på www.fj.dk/mit eller pr. brev til
Familie Journal, Boks 20, 0900 Kbh. C.
Mærk kuverten ELTON. OBS! Husk navn,
leveringsadresse og tlf.nr. samt str.
Præmien kan ikke byttes

*14 dages fortrydelsesret.
Tjenesten udbydes af Aller
Media, Havneholmen 33,
1561 København V, tlf. 70
20 75 92 (support alle hverdage kl. 13-16). For at deltage skal du være mindst
18 år.

ET TvIST AF VANILJE

Boschs på én gang støjsvage og
kraftfulde (500 watt), vaniljefarvede håndmikser (model
MFQ40302) har to højeffektive
Fine Creamer-piskeris med små,
vedhæftede kugler, der tilfører
mere luft til flødeskum, æggehvider og dej under piskningen.
Vejl. ca. 699 kr., tlf. 44 89 80 18.
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EVENTYRDANS

H.C. Andersens eventyrlige papirklip pryder det bedårende lille ornament i forsølvet messing med en fin, oval ramme om, der her til påske
er ekstra sød pga. sin æggelignende form. Ca. 275 kr. for en æske
med fire stk., fås også forgyldt, Fra Nordahl Andersen, tlf. 66 11 17 00.

FRIE FUGLE

Kay Bojesens smukke måge med fjedrende
ophæng i ”nakken”. Fås i tre str., 18, 28 og
38 cm, til ca. 499, 699 og 999 kr. Det kanariegule spurvepar på pinde (19,7 cm lange)
er også en Bojesen-original, som i
hans eget hjem altid var at finde i
potteplanter og lign. Pris pr. par
ca. 399 kr. Tlf. 45 88 66 33.

En stor, knaldgul påskedug er for
nogle en lidt dyr investering,
idet det måske ikke er en
farve, man vil bruge så
meget resten af året,
så der giver det
mere mening at
holde sig til en hvid eller
grå dug og så supplere
med en enkel, gul løber ned
langs midten. Georg Jensens fine,
sartgule nuance og den diskrete
blomstermønster-vævning på damaskmønstret Daisy er oven i købet så sæsonneutral, at denne løber til ca. 450 kr. (50 x 140
cm) kan bruges året rundt. Tlf. 75 52 27 00.

Burt’s Bees-produkter indeholder
99% økologiske ingredienser, herunder bivoks og honning fra firmaets egne bistader. Håndcremerne
indeholder desuden flere naturlige,
blødgørende og plejende ingredienser som baobabolie (Ultimate
Hand Cream, 119 kr.), mandelolie
og E-vitamin (Almond & Milk Hand
Cream, 119 kr.) og sheasmør
(Shea Butter Hand Repair cream,
99 kr.). Fås bl.a. i Matas.
FORHANDLERE: Alle
de nævnte telefonnumre
henviser til nærmeste
forhandler.

LIV OP MED
EN LØBER

TAK TIL BIERNE

RILLERNE REGERER

Med en robust tyngde og de karakteristiske riller, der hører Kählers Hammershøi-stel til, er disse 11 cm høje
glas en naturlig tilføjelse til den populære serie. De rummer 4 dl hver og
sælges i æsker a fire stk. til
ca. 249 kr. Den 32 cm
høje Hammershøikaraffel med porcelænsprop kan
rumme 800 ml og
koster ca. 349 kr.
Tlf. 55 72 02 91.

SMUK I SAND

Der er mange fine, sandfarvede nuancer i forårets
mode, som det bl.a. ses i den elegante letdunsquiltjakke i en flot blondelook-stofkvalitet. Jakken
har skjulte lommer og koster ca. 1.599 kr. i str.
36-50 fra Junge, tlf. 86 40 60 22. Den mønsterstrikkede top i sandfarvet bomuld/
polyester koster ca. 599 kr. i str.
S-XXL og er fra Skovhuus, tlf. 97 11
67 33. Tilbehøret er privatejet.
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Ved Tonie Ørvad
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LYSENDE LUKSUS

Det danske lampefirma
Watt a Lamp, tlf. 70 26 12
61, har sammen med
Design by Us skabt den
elegante lampeserie Damn
Fashionista i nogle af tidens mest populære materialer; børstet messing, facetslebet og mundblæst glas samt sort
marmor. Serien, der er både klassisk og
moderne i sit look, består af bord-, gulv-,
og væglampe samt loftpendler i to str.
Priseks. bordlampe (30 cm Ø) ca. 2.990
kr., væglampe (15 cm Ø) ca. 1.690 kr.

HØNENS ÅR

Én Gry og Sifs
skønne, håndfiltede
høne fungerer som
æggevarmer eller
borddekoration, måler
10 x 13 cm og koster
ca. 49,95 kr. Fås også
som ekstra stor borddekoration på 25 cm
til ca. 149 kr.,
tlf. 98 57 27 55.

BLOMSTER
OG BORTER

Den smukke strikpullover i sort bomuld/
akryl med grå og limegrønne borter og
blomstermotiver er
fra Skovhuus, tlf. 97
11 67 33, og koster
ca. 599 kr. i str.
S-XXXL.

LANGE ØRER

Den søde, lille, naivistiske kanin med store
ører er i glaseret stentøj og 12 cm høj, pris ca. 86 kr. fra A
Simple Mess, tlf. 88 16 76 28. Den fås også i grå. Æsken
med små påskeharer i
hvid kvalitetschokolade
koster ca. 75 kr. og er fra
Hotel Chocolat.

DET BLØDE LOOK

PÅSKEKOMSAMMEN

Påskestemningen sendes 100% i vejret med denne søde
opdækning: servietter ca. 19 kr. og gul glas-hurricane med
indbygget lys ca. 24 kr. fra Asp-Holmblad, tlf. 43 22 96 96,
solgult Mynte-keramikservice til priser fra ca. 35-70 kr. fra Ib
Laursen, tlf. 75 42 43 00, hvid æggeskalspotteskjuler i keramik med låg ca. 49 kr. fra KJ Collection, tlf. 86 60 25 30.
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De smarte sneakers fra Ara
Shoes, tlf. 70 23 24 29, er i en
kombination af blødt, beige
nubuck og skind og har en
dejlig, fleksibel gummisål. De fås
helt op til vidde H, så selv de bredeste fødder kan gå komfortabelt
i dem. Pris ca. 899 kr. i str. 36-42.
De klassiske sejlersko i blødt
ruskind er fra 5th Avenue By
Deichmann, tlf. 33 34 38 00, og
koster ca. 349 kr. i str. 36-41.

LETTE LAG

Den lette tunika i
to lag olivengrønt
viskose/polyamid
med blondemateriale yderst til ca.
699 kr. og de hvide
stretchbukser i
bomuld/elastan
med lynlås forneden på benene og
fire lommer til ca.
699 kr. fås begge i
str. 34-48 fra Elton,
tlf. 97 12 24 11.
Tilbehøret er privatejet.
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VALS MED EN VANDMAND

En af de nemmeste måder at skabe
hurtig forandring på i sit badeværelse er at købe et nyt badeforhæng. Og hvorfor ikke gøre
det med et smil i øjenkrogen, som Home Junkie
tydeligvis har haft, da de
designede denne herlige,
valsende vandmand? Forhænget i let polyester er
2 meter langt, 180 cm
bredt, har 12 huller med
metalringe og koster ca.
295 kr. Tlf. 91 52 03 43.

SØDE I
STRIBER

Det blødeste
bomuld har
Papfar, tlf. 75 36
00 44, anvendt
til både lillesøsters skønne,
bredstribede
kjole med to
lommer foran og
et lige snit, pris
249 kr. i str. 0-3
år., samt til storesøsters tunika,
der ligeledes har
to lommer foran
og et let A-formet
snit. Pris ca. 249
kr., ribstrikkede
leggings ca. 169
kr., begge fås i str.
3-10 år. Skoene er
fra Move, tlf. 75 36
00 44. Tilbehøret
er privatejet.

MÆLK OG HONNING

Almond Milk & Honey er en ny hudplejeserie fra The
Body Shop, tlf. 80 88 17 39. Den er beriget med
økologisk mandelmælk og
Community Trade-mandelolie fra Alicante-området i
Spanien samt honning fra
Sheka-regnskoven i Etiopien. Begge steder er
ingredienserne dyrket
under størst mulig
hensyntagen til miljøet og lokale beboere. Seriens
nærende og plejende egenskaber gør den
velegnet til tør,
følsom hud.
Produkterne
koster ca.
25-165 kr.
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DER GÅR SPORT
I HELLIGDAGENE

Behageligt sæt bestående af en
sort fitnessbluse i polyester til 149
kr. i str. S-XXL, mønstrede løbetights
til 179 kr. i samme str. og sorte løbesokker i bomuld/elastan til 49 kr. i str.
35-47 – alt er af mærket Ozon og fås i
Føtex. Yderst en grå jerseyjakke i
bomuld/polyamid med lynlås og
lommer til 129 kr. i str. S-XXL fra
Kvickly, tlf. 43 86 43 86, lette, elastiske sko 599 kr. i str. 36-42 fra
Tamaris, tamaris.com.
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