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Nu är det jul, här i vårt hus
I Nu är det jul igen får du all inspiration du behöver till årets största högtid. Välj bland projekt i många olika
material gjorda i både gamla och nya tekniker. Dekorera en kudde med traditionellt yllebroderi eller fläta en
korg till frukt och nötter. Vanliga konservburkar blir fin bestickförvaring med decoupagemotiv och julkorten
får snöflingor med hjälp av quilling.
Naturligtvis finns det också gott om förslag till hemgjorda julklappar som är roliga både att ge och att få. Den
som är sugen på något gott till julpysslet hittar läckra recept sist i boken.
Nei her gjør vi det på svenskers vis, som i Bergmans Fanny och Alexander, vi løper huset rundt og synger «Nu
är det jul igen, och nu är det jul igen…».
Jul. I år er det bare 14 til bords når fakultetsdirektør Marja Lundell på staselige Moer gård i Akershus byr på
norsk/svensk julefeiring. Tittel: Nå er det jul igjen; Melodi: Svensk folkemelodi; Tekst: Ukjent; År: Ukjent;
Opprinnelig tittel: Nu är det jul igen; Informasjon: Originalspråk svensk Och nu är det jul igen Och julen varar
väl till påska : : Men det var inte sant Och det var inte sant För däremellan kommer fasta : Arrangementet er
for åtte. Produktinfo Kjøkkenhåndkle "Nu Är Det Jul Igen" Tørkerull i retrostil fra Almedahls "Linnelinjen".
Material: 55% lin 45% bomull. Mål: 42x72 cm Kjøp Diverse Artister - Nu Är Det Jul Igen (2CD) på

CDON.COM. Lave priser og rask levering. Det är jul, vår bästa tid;. Nu är det jul igen - medley; O helga natt;
Produktfakta. Utgitt: 2015 : Format: CD : Sjanger: Danseband. Nu Så Är Det Jul Igen; Nu Tändas Tusen
Juleljus; Julen Är Mig Nära; När Det Lider Mot Jul/Det Strålar En Stjärna; När Juldagsmorgon Glimmar;
Stilla Natt; Nu är det jul igen 10. Bjällerklang 11. Vi äro musikanter 12. Staffansvisan 13. Sankta Lucia 14.
Prästens lilla kråka 15.
Tre små gummor 16. Räven. Är det jul nu igen? sa Lilla Spöket Laban (Innbundet) av forfatter Inger
Sandberg. Pris kr 169. Se flere bøker fra Inger Sandberg.

