Julegrøn plaid

Jul i vindueskarmen

Plaiden i frisk grøn er
i det fineste alpakauld
og måler 130 x 200
cm – så kan du holde
varmen på de kolde
vinteraftener. 599 kr. fra
Silkeborg Uldspinderi,
tlf. 86 88 17 38.

Pynt op i din vindueskarm på enkel vis, f.eks.
med kogler, kviste og et juletræ i udskåret
finertræ. Træet koster 130 kr., det runde rustikke
bræt 190 kr., og glasjulekuglerne 27-38 kr. Al
pynten er fra Ib Laursen, tlf. 75 42 43 00.

VIND!

3 læsere kan hver vinde 1 dampstrygejern til en
værdi af 1.299 kr. fra Tefal. Hvad kan du vinde?
Sms dit svar SØK STRYGEJERN eller SØK TRAPPESTIGE til 1445 senest 17. november 2019. Hver
sms koster 10 kr. + alm. sms-takst.*

Effektivt strygejern
Med Tefals nye strygejern Ultimate Pure slipper du for kalkpletter på tøjet, når du stryger.
Og ekstra kraftig damp sikrer, at du kan
stryge hurtigt, effektivt og få selv meget krøllet tøj glat. 1.299 kr. fra Tefal, tlf. 43 35 03 50.

Bryg kaffe uden papirfilter
Med den nye kaffebrygger kan du nemt
brygge en god kande kaffe helt uden
kaffefiltre. Kanden fås i to størrelser, 0,8
liter til 450 kr. og 0,5 liter til 400 kr. fra
Spinchy, tlf. 53 54 00 04.

Kopper til kaffen
De enkle kopper i hver sin farve
er hyggelige at stille på bordet til
eftermiddagskaffe eller -te, hvis
man trænger til lidt fornyelse. De
koster 10 kr. hos Søstrene Grene,
sostrenegrene.com/da.

Holdbar buket
Sov sødt i blomster
Savner du foråret, så red
sengen med det blomstrede sengetøj i kønne
pastelfarver. Et sæt med
dynebetræk på 140 x 200
cm koster 500 kr. fra Imerco,
tlf. 98 18 98 38.

Tørrede blomster og
græsser holder længe
i vaserne og passer
smukt til årstiden. De
tørrede Lagurus eller
harehaler koster 70 kr.
pr. bundt hos Imerco,
tlf. 98 18 98 38.

*Tjenesten udbydes af Aller Media, Havneholmen 33, 1561 København V, 72 34 20 00 (support alle hverdage kl. 9-15).
Ved deltagelse fraskrives fortrydelsesretten. For at deltage skal man være fyldt 18 år.
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