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Velkommen! Det er alltid hyggelig å ønske 
familie og venner velkommen med et nydelig 
inngangsparti.

“
Vi ønsker deg velkommen inn
i drømmehuset Adele

Klikk på linken  
om du ønsker å
se mer av denne
husmodellen

“

Plutselig er det jul, og tid for å skape  
julestemning. Vi har skapt jul i en av 
våre herskapelige husmodeller.

Husmodellen Adele er et stort og flott 
ferdighus i en herskapelig stil. Med 
seks soverom, store stuer og flott 
kjøkken er dette et av våre mest 
populære ferdighus for barnefamilier. 

Huset er på hele 197,9 kvadratmeter 
som fordelt over to fulle etasjer.

Klikk



For å lage en helt enkel og fin 
julekrans trenger du følgende:

1. Fine blomster fra 
blomsterbutikken

2. Deler av din egen Thujahekk

3. Tynn ståltrå

4. En mellomstor ring, fås kjøpt på 
Panduro eller lignende hobbybutikker

5. Lyslenke med batteri, fås kjøpt på 
Jula eller lignende butikker

Surr blomstene og thujaen rundt 
ringen, bruk passe mengde slik 
at kransen blir fyldig. Tvinn så 
lyslenken rundt kransen, og fest 
batteriholderen bak kransen slik at 
du enkelt kommer til og kan skru den 
av og på.

 Hvordan kan du enkelt lage en julekrans hjemme på 
1 - 2- 3? Du trenger ikke mange tingene for å få til dette 
hjemme, helt på egen hånd. 
“

Gjør det enkelt selv... 



Vi har dekket det perfekte fest-
bordet til juleferingen. Her kommer 

flere gode tips til både matservering 
og dekorering. La deg inspirere! 

Til gjestene foreslår vi at du kan ser-
vere ost og kjeks med en vri. 

v

OPPSKRIFT

• Bruk forskjellige oster, og gjerne blåmuggost 
eller andre oster med spesielle, og gode smaker

• Pynt gjerne fatet med frukt og annen spiselig 
dekor

• Nøtter er et godt tilskudd til bordet

• Server kjeks, brød eller til og med pepperkaker til 
ostefatet 

• TIPS! Pepperkaker og blåmuggost er ekstra godt 
sammen

• Spekeskinke eller annen salt skinke er både godt 
og dekorativt

• Ha gjerne skåler med ”tapas-lignende” servering 
stående rundt på bordet. For eksempel aioli, oliven 
og honning

Du kan bruke mye av maten som dektor. Legg opp 
osten og spekematen som base og fyll på med 
nøtter, fiken, timian. 

Et annet godt tips er å dekke bordet slik at alle 
kan se hverandre i øynene. Her har vi dekket et 
rundt bord til fem personer, med flere små 
buketter og lys rundt på bordet.

Deilig ostefat



 Vi ønsker deg velkommen inn i en stor 
og åpen entré hvor det er god plass til 
både garderobe, speil og annen pynt 
dersom det er ønskelig.

“

 Det første som møter deg når du går inn i en Adele, er en flott og 
staselig hall. Her finner du trappen opp til andre etasje, samt inngang inn til 
vaskerom og sportsbod og et soverom. Videre kommer du til en åpen stue og 
kjøkkenløsning, hvor vi finner et stort og flott kjøkken som innbyr til feiring 
med familie og venner.

“
 Den store, fine entréen i  
Adele gjør det prefekt 
til å skape julestemning 
allerede her!

“

Her har vi pyntet entréen med 
delikat julepynt i naturlige toner. 
Et godt tips er å bruke nøytrale 
farger og elementer fra naturen.

Tips!



Plassere gjerne juletreet sentralt i rommet. Her 
får du god oversikt over juletreet uansett om 
du befinner deg i stuen eller på kjøkkenet. 

“



Klikk på linken  
for å se resten av tipsene til 

pepperkakebakingen

Klikk

1. Finn en god beliggenhet
Start med å finne ut hvor 
pepperkakehuset skal stå, slik at dere 
får mest mulig glede av det. Hvis du har 
planer om å bygge et stort hus kan det 
være ekstra praktisk å velge et sted det 
ikke står i veien.

2. Ferdighus eller bygge selv?
90 % velger ferdighus, da er det 
mindre valg å ta stilling til og du kan 
konsentrere deg om pynting og detaljer. 
Vær oppmerksom på at risikoen for 
byggetekniske problemstillinger vil øke 
om du velger å bygge selv, men samtidig 
står du friere og kan få det akkurat slik 
du ønsker.

3. Tomta er det viktigste
Det hjelper ikke at du har et fint hus, 
hvis ikke tomta er bra. Et stort brett 
eller en bilderamme kan fungere 
fint som et stødig underlag for 
pepperkakehuset. Legg gjerne ut et 
hvitt stykke stoff for å få en snødekt 
hage.

Franciska Munck-Johansen 
gir oss de beste tipsene til 
hvordan du enkelt lager et 

flott pepperkakehus. 

Pepperkakehus



v

OPPSKRIFT

Kanskje det frister med noe annet enn julekaker 
og julebakst? Vi gir deg oppskriften på en deilig 
daim-iskake til 6-8 personer. Oppskriften er lånt 
av Franciskasvakreverden. 

Bunn
6 eggehviter
150 g sukker
150 g finmalte mandler eller hasselnøtter
2 spiseskjeer hvetemel
1/2 teskje bakepulver

Is
6 eggeplommer
100 g sukker
5 dl kremfløte*
1 teskje vaniljesukker
1/2 – 1 spiseskje pulverkaffe, Nescafé eller lig-
nende
1-3 pakker doble Daim sjokolader (alt etter hvor 
mye Daim du liker i kaken)

Fremdriften kan du lese her:

https://www.franciskasvakreverden.
no/2021/11/18/verdens-beste-daim-iskake-svi-
germors-oppskrift-4/

Deilig daim-iskake



1. Ta utgangspunkt i et fyldig juletre, dette kan 
plasseres sentralt mellom stue og spisestue.

2. Bruk julestjerner i papp i forskjellige farger, 
både sort og gull er veldig fint sammen i vinduet.

3. Pynt gjerne gangen og flere rom i huset, dette 
gir en rød tråd.

4. Hvis du ikke er glad i det tradisjonelle med 
rødt og grønt, kan du bruke andre rød-toner, som 
for eksempel burgunderrød eller rustrød.

5. Trekk gjerne elementer fra naturen inn, som 
tre, kurv, granbar og lignende.

6. Skal du dekke festbordet i julen kan du lese 
våre beste tips på side 7.

6 gode tips...
til julepyntingen

Klikk på linken  
for å lese mer om 

julehuset Adele

Klikk



Du grønne, glitrende tre, goddag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne.
Med julelys og med norske flagg,
og høyt i toppen den blanke stjerne.
Ja, den må skinne, for den skal minne.
Ja, den må skinne, for den skal minne
oss om vår Gud,
oss om vår Gud.

Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne vår Herre tente;
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen gikk engledansen.
I stjerneglansen gikk engledansen
om Betlehem,
om Betlehem.

Du grønne, glitrende tre...


