TRADITIONER
husker os på, hvem vi er,
hvad vi tror på, og hvad vi
giver værdi. Det er derfor,
at traditioner ikke kun er
fysiske fejringer af særlige
begivenheder. Det er lige så
meget en måde at give os
mulighed for at føle noget
særligt. Som et fællesskab.
Emilia van Hauen
kultursociolog
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Forord

DIY =

do it yo

urself

At være sammen og at være sammen om noget skal i min optik ikke være forbeholdt ferier
og sommerhusdage. Hyggen hører også til i hverdagen. Ligesom alle de skønne traditioner,
vi selv skaber med vores familie, venner og kolleger, gør. De er ikke forbeholdt visse måneder, men skal opleves igen og igen året rundt. Alligevel har dagene det med at gå, uden
at vi kommer i gang med små kreative projekter. Den ene dag tager den anden. Og jo mere
uoverskueligt bliver det at få gjort noget ved alle de gode intentioner. Måske er det, fordi vi
forestiller os, at det kræver en hel masse tid og energi, som vi ikke har. Vi orker simpelthen
ikke det store setup. Men det behøver slet ikke at være så tidskrævende eller energikrævende for den sags skyld. Jeg har nemlig samlet en masse supernemme ting og sager, du
sammen med din familie kan hygge dig med.
Bogen er en mosaik af stemninger, aktiviteter, indretninger og opskrifter, som du kan lade
dig inspirere af. Det, du finder på siderne, har én ting til fælles: Det hele er meget let at gå
til. Du kan for eksempel lave nyttige ting i rørperler, indrette med dine bedste fotos på nye
måder og lave personlige gaver. Lad dine øjne finde den stemning, der passer til dig og din
families mosaik. Vælg det, du kunne tænke dig at lave, og køb så ind til det, så det ligger
klar, når du vil i gang. På den måde bliver det overskueligt, når lysten melder sig. Med hjælp
fra bogens opskrifter kan du også invitere til kagefest eller grillaftener uden at skulle stå i
køkkenet i timevis.
Kast dig ud i det. Det skal være personligt og ikke nødvendigvis perfekt. Det er ikke så
svært, som det nogle gange kan synes i tankerne. Og vigtigst af alt: Mind dig selv om, at det
slet ikke tager så lang tid, som vi tror, at forvandle endnu en tv-aften til en lykkestund med
dem, vi holder allermest af. Og det bringer os frem til traditionerne. For når først I kommer i
gang, kan det være, jeres mange timer sammen bliver så populære, at I vil gøre noget igen
og igen.
Personligt elsker jeg at høre, hvad andre for eksempel laver fredag aften, eller hvordan de
fejrer fødselsdage. Jeg har delt nogle af mine traditioner med dig i bogen. Du har sikkert
dine. Sammen kan vi skabe endnu flere ved at lade os inspirere af hinanden.
Jeg håber, at du vil få det sjovt. At det bliver de stunder, der skriver sig ind i rækken af vigtige stunder for dig i din hverdag. For de stunder er lig med lykke for mig. Må de også blive
det for dig.
Sif
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Personligt elsker jeg at høre, hvad andre for eksempel laver fredag aften, eller hvordan de
fejrer fødselsdage. Jeg har delt nogle af mine traditioner med dig i bogen. Du har sikkert
dine. Sammen kan vi skabe endnu flere ved at lade os inspirere af hinanden.
Kom, lad os komme i gang. Jeg håber, at du vil få det sjovt. At det bliver de stunder, der skriver sig ind i rækken af vigtige stunder for dig i din hverdag. For de stunder er lig med lykke
for mig. Må de også blive det for dig.
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Skridt
Et stykke træ savet i mange mindre stykker
kan forfine havens udtryk. Turen over græsset
kan forvandle sig til en sjov leg.
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Slentretur
En sti af fliser stopper i de fleste haver med ét og bliver til græs. Jeg
blev inspireret, da jeg så en sti, der sluttede med at folde sig ud som
en vifte. Overgangen fra terrasse til have var så meget mere harmonisk.
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Ansigtsknage
Nogle gange ender vi med kedelige knager praktiske steder, men hvorfor ikke udsmykke dem med
ansigter af beboerne i huset?
Du skal bruge
Print af foto
Pap
Lim
Elefantsnot
Sådan gør du
Print et billede på en almindelig printer. Lim
billedet på et lille stykke pap, og klip hovedet ud,
så det passer til den knage, hvor det skal hænge.
Tag en lille klump elefantsnot og placer billedet på
knagen.

Dyp en kvist
De koster i dyre domme i butikkerne, kvistknagerne, men er meget simple at lave selv.
Du skal bruge
En kvist
Maling
Skrue
Sådan gør du
Find en kvist, som bøjer lidt, dyp den i en spand
maling, og læg den til tørre. Når kvisten er tør, skruer du den nederste del af kvisten fast på væggen.
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Perlelampe
Det er nemt at lave sin egen perlelampe. På en halv
time kan du lave skærmen. Lampen passer perfekt
til et børneværelse, en kedelig entré, ja faktisk til
alle rum, hvor der skal lidt hygge og varme ind.
Du skal bruge
En stor skål, samme størrelse som den lampe, du
ønsker (husk, at skålen skal kunne tåle at komme i
ovnen)
Stegeolie eller anden olie fra køkkenet
Store rørperler, mange
Ledning og fatning
Limpistol
Sådan gør du
Pensl indersiden af skålen med olie, så perlerne
sidder bedre fast og ikke glider ned.
Læg perlerne i skålen i det mønster, du ønsker (hvis
du skriver noget, så husk at spejlvende bogstaverne), og fortsæt hele vejen op ad skålens sider.
Begynd i midten af bunden. Bevæg dig langsomt
og forsigtigt op ad skålens kant. Når du er nået til
toppen, sætter du skålen ind i den forvarmede ovn
på 200 grader i 10-12 minutter, indtil perlerne er
smeltet sammen. Hold øje med, at de ikke smelter
for meget – så bliver det grimt.
Når skålen er blevet kold, kan du sætte ledningen
og fatningen på. Find midten, så lampen kommer
til at hænge lige. Hvis der er en perle præcis der, så
klip den forsigtigt ud, så ledningen kan være der.
Sidder der ikke en perle præcis i midten, så klip
noget af to-tre perler, der er i midten, så ledningen
kan komme igennem. Når ledningen er kommet på,
sætter du de samme perler på den ledning, der går
til loftet.
Lav til sidst nogle små perleblomster ud af syv
perler. Læg en perle på et stykke bagepapir på en
bageplade, placer seks perler rundt om perlen, og
sæt bagepladen i ovnen ved 200 grader i 14 minutter. Når perleblomsterne er blevet kolde, limer
du dem på kanten af lampeskærmen, hele vejen
rundt – sæt dem, så de går ud over kanten.
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Sara Maries blommesalsa
4 personer
Arbejdstid: 15 minutter
Ingredienser
500 g blommer
1 rødløg, finthakket
0,5 dl avocadoolie
Saft og fintrevet skal af 1 lime
1 drys rørsukker
Salt og peber
Lidt frisk chili, fintskåret
1 bundt frisk koriander, finthakket
Sådan gør du
Tag stenene ud af blommerne, og skær dem
i tern. Rør alt på nær koriander sammen i en
skål, og smag til. Vend den finthakkede koriander i salsaen, lige før du skal servere den.

Tip
Salsaen er god til
grillet kød.
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Familie
sommerhus
Fællesspisning
Det skorter ikke på fællesspisninger i vores familie. Min mor og hendes
mand har sommerhus 1 km fra vores, og min ene søster har et 900 m
den anden vej fra os, så fordi vi prøver at holde alle højtiderne i
vores sommerhuse, bliver det til mange skønne stunder omkring bordet.
Især den årlige påskefrokost hos min mor er vi alle begejstrede for.

Louises bønnesalat
4 personer
Arbejdstid: 15 minutter
Ingredienser
1 dåse kidneybønner
1 rød peberfrugt i små tern
1 bundt forårsløg i fine strimler
100 g mandler, grovhakket
1 bundt persille, snittet

Selv om du ikke kan
lide bønner, vil du
elske denne salat

Dressing
0,5 dl olivenolie
0,75 dl eddike
2 spsk. dijonsennep
2 spsk. sirup
Sådan gør du
Vask og snit alle grøntsagerne. Mængden af
de forskellige ingredienser er ikke afgørende – vælg det, du kan lide. Bland dressingen,
og vend den i salaten.
“Åh nej, jeg kan ikke lide bønner, tænkte jeg,
da Pelle og Louise satte en skål med bønnesalat på bordet, første gang jeg skulle spise
hos dem. Min skepsis er blevet vendt, og nu
serverer jeg selv bønnesalaten ganske ofte
for venner og familie.”

Tip
Lav bønnesalaten, et par
timer før du skal servere
den – så kan dressingen
bedre nå at trække ind i
grøntsagerne.
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Lakrids- og hindbærmarcipan
15 stk.
Arbejdstid: 30 minutter
Ingredienser
150 g marcipan
Sød lakridssirup
15 friske hindbær
200 g hvid chokolade
Lakridspulver/mørk chokolade
Sådan gør du
Skær marcipanrullen i stykker på cirka 0,5
cm, og rul stykkerne flade. Brug lidt flormelis, så marcipanen ikke klistrer og hænger i.
Tag et hindbær, fyld det med lakridssirup,
og sæt det på marcipanen. Pak hindbærret ind i marcipanen, og tril det til en lille
kugle. Dyp det i smeltet hvid chokolade, og
dekorer med enten smeltet mørk chokolade
eller lakridspulver. Stil kagerne i køleskabet
et par timer, inden du serverer dem.
Lav eventuelt en lidt større portion, da de
kan holde sig 3-4 dage i køleskab.
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Minder på væggen
Jeg er totalt vild med at få lavet mine fotos
om til tapeter. Jeg har flere af dem rundtom
i huset. På mine drenges værelse er der
for eksempel et billede fra dengang, vores
hund var hvalp.
Da mine drenge fik tapetet som en overraskelse, blev de ellevilde og fik lyst til at gå
ind i billedet og være en del af det øjeblik
igen. Se, hvor du får det trykt, bag i bogen.
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Sådan gør du
Tapeterne er en lidt bekostelig affære, så du skal være meget omhyggelig med at måle din væg op, så motivet kommer til at passe perfekt.
Husk at være ekstra påpasselig med at få målt helt rigtigt, hvis du har
skråvægge eller andre skæve hjørner, så du ikke skal skære for meget
af motivet. Hvis du vil beklæde et skab, er det vigtigt, at du tjekker, at
grebet på skabslågen ikke går igennem nogens øjne på billedet. På
computeren kan du gøre billedet lige så stort som på skabet – på den
måde kan du måle dig frem til det. Se, hvor du får det trykt, bag i bogen.
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Byg din egen
sofa på en time
Jeg havde været på udkig efter en sofa i lang tid,
men kunne ikke finde en, der passede ind i det
meget smalle hak ved vinduet i stuen. Det endte
med, at jeg besluttede mig for at bygge den selv.
Det lyder vildt, men det tog faktisk ikke mere end
en time.
Du skal bruge
Stor træplade (få tømmerhandleren til at skære
den ud i korrekte mål)
Trælister
Ben
Skruer
Madras – på mål, der passer til træpladen
Vaterpas
Sådan gør du
Køb en færdigudskåret træplade, der passer der,
hvor du vil have sofaen. Find ud af, hvilken højde
du vil have sofaen i. Brug vaterpas, så du får trælisten sat lige på væggen. Skru listen godt fast, læg
pladen ovenpå, og skru benene på oppefra og ned
igennem træet.

Tip
Fuldend sofaen med en
madras og flot betræk, der
passer perfekt til sofaens
mål og udtryk. Se forhandlerliste bag i bogen.
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Personligt sengetøj med navn og fodaftryk
Send dem, du holder af, ind i drømmeland på
en fin og kærlig måde. Et sæt sengetøj, du
selv har designet, er altid populært.
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Du skal bruge
Hvidt sengetøj, gerne med en fin detalje i syningen,
så det ser mere eksklusivt ud, men det behøver
ikke at være dyrt
Sort stofmaling
Bogstavskabelon i plast
Grøn svamp
Malertape/farvet tape
Sådan gør du
Hvis betrækket er nyt, skal du vaske det, inden du
går i gang, ellers kan malingen flyde ud og vil ikke
trænge ned i stoffet.
Begynd med at skrive det på hovedpudebetrækket,
du har bestemt dig for. Sæt et stykke malertape/
farvet tape på, så bogstaverne kommer til at stå
på en lige linje. Læg så et stykke pap ind imellem
stoffet, så malingen ikke går igennem til bagsiden
af pudebetrækket.

Find det sted på dynebetrækket, hvor du vil
placere fodaftryk. Læg pap ind imellem stoffet, så
malingen ikke trænger igennem. Mal din underfod
– pas på med ikke at bruge for meget maling, da
malingen kan trænge for meget ud i stoffet.
Find ud af, præcis hvor du vil have dit fodaftryk.
Hold din fod helt stille, når du har fundet det sted,
og tryk så foden godt ned.
Når malingen er tør (efter 10 minutter), skal trykket
fikseres ved strygning. Læg et stykke bomuldsstof
mellem tryk og strygejern, og stryg i 5 minutter.
Vask sengetøjet ved 40 grader – og det er klar til
søde drømme …

Tip
Prøv at skifte sort ud med
en dyb blå – det bliver
utrolig flot.

Sæt skabelonen med det første bogstav. Dup maling oven på skabelonen. Vask skabelonen, inden
du laver det næste bogstav, så der ikke kommer
maling der, hvor der ikke skal være maling.
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