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Om du är brukare eller anhörig till någon som har 
personlig assistans och vill ha en designad disktrasa, 
gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

Kommer tomten 
från Ale?
Säkert är att Ahle Julöl kommer

från Ahlafors Bryggerier!

Ahle Julöl på Systembolagen i  

Nödinge, Lilla Edet, Kungälv,  

Bäckebol och Angered.

Presentkartonger till öl samt ölglas finns  
att köpa på bryggeriet tel 0303-741890  
eller hos Pfagers Ljuva Hem på Ale Torg.eelllleerr hhooss PPffaaggeerrss LLjjuu

ALKOHOL ÄR  
BEROENDEFRAMKALLANDE

Julen är det perfekta till-
fället att samla nära och kära 
runt ett vackert dukat bord. 
Och det behöver inte vara 
krångligt. Med lite växter 
och mycket fantasi kan man 
förvandla det tråkigaste 
köksbord till ett dignande 
julbord - i trendigaste vitt. 

Den traditionella julen 
går i grönt, rött och brunt, 
men den trendmedvetna 
satsar på en juldukning i 
kritvitt. Börja med att stryka 
en vacker vit duk som du 
använder som bas för duk-
ningen. Köp hem snittblom-
mor i form av ranunkler och 
anemoner, och kombinera 
med vanligt granris som är 
både vackert och dekorativt 
för bordet. 

Loppiskänsla
Placera ut växterna i udda 
små vaser, det ger dukning-
en en avslappnad loppis-
känsla. En fin dekoration 
gör du själv genom att 
limma stjärnanis, kottar, 
kanelstänger och torkade 
apelsinskivor på vaniljvita 
sidenband. Lägg banden 
på bordet och låt ändarna 
hänga ned fritt på sidorna. 
Därefter dukar du för dina 
gäster, välj gärna undertall-
rik, mattallrik och assiett i 
olika vita nyanser för en mer 
levande, ”sliten” känsla.

Sirlig signatur
Servetterna kan du pry-
da med en grankvist, en 
snittblomma eller små 
placeringskort i oblekt 
papper som finns att köpa i 
hobbyaffärerna. Skriv sedan 
gästernas namn på korten, 
gärna sirligt som om du an-
vänt en gåspenna. Häll upp 
färskt vatten i genomskinliga 
glastillbringare och pynta 
med citronmeliss, mynta, 
skivad citron eller gurka.

Fårskinn ger alltid en 

ombonad känsla vintertid. 
Placera ut var sitt skinn på 
stolarna, det får gästerna att 
känna sig extra välkomna.

Ljus i alla storlekar och 
former förgyller också 
festkänslan och ger hemmet 
värme.

Ett sista råd - förbered 
så mycket du kan dagarna 
innan. Då kan du njuta av 
sällskapet och maten utan 
att känna dig stressad.

Isabelle Olander TT
feature@tt.se

Blanda stilar för en avslappnad 
loppiskänsla.

Vitt i olika nyanser ger duk-
ningen liv. 

En juldukning i vitt kan ändå kännas varm och välkomnande 
med fårskinn på stolarna och massor av levande ljus i rummet.

Granris och kottar är en billig och effektfull dekoration för det 
dukade bordet.

VÄXTER FÖR DET 
DUKADE BORDET

GÖR EN ENKEL
JULKRANS

PYNTA MED:

Anemoner 

Ranunkler 

Gran- och tallris 

Amaryllis 

Klocklilja 

Hyacint

Det behöver du: 
Stålvajer 

Granris 

Sidenband 

Lim 

Stjärnanis

Så gör du: 
Böj stålvajern till en ring. 

Klä den med granris och 

sidenband, limma stjärnanis 

på banden och låt ändarna 

hänga fritt.
Stockholm (TT)

Kanelstänger 

Stjärnanis 

Torkade apelsinskivor 

Kottar 

Röda juläpplen

Duka vack


