
jytte kløve:
60 år & 100 ringe
10 sider luksus: 
masser af nye ure & smykker

På hvilken finger
sætter du ringen?
Dét fortæller du andre med dit valg
    – og dét mener du om dig selv!
nye navne:
jenny Christensen
adrian odogwu
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Vis dine smykker – men hvad viser 
dine smykker om dig? I dette nummer ser 
vi nærmere på fingerringe og deres place-
ring. Det er nemlig ikke lige meget, hvilken 
finger eller hvilken hånd du bærer ringen 
på. Ifølge kiromantiker (det betyder hånd-
læser) Anne Marie Dane feldt har det alt 
sammen betydning og sender signaler til 
omverdenen og energier til dig selv– pauw!
 Jytte Kløve fejrer 60 år; de 40 af dem 
som succesrig og nyskabende guldsmed. 
De to tal lagt sammen har inspireret hende 
til at udgive en lille bog med 100 finger-
ringe og selv om bogens format er lille er 
dens indhold stort. Ikke blot er ringene 
flotte; det myldrer med spændende idéer 
og tanker – vi tøver ikke med at kalde 
bogen for en sand håndbog i design, en 
guidet tur gennem en kunstners skaber-
proces og enhver nystartet guldsmeds god-
natlæsning – pauw! Naturligvis bringer vi 
et pluk af tekst og smykker.
 For nogen tid siden kom der endnu en 
melding om landets krisetilstand. Denne 

gang handlede det om det faldende antal 
selvstændige og om, at færre unge ønsker 
at skabe deres eget firma. Det slog mig, 
hvor mange selvstændige, der faktisk er i 
vores branche. Vi er formentligt blandt 
dem, der tæller allerflest selvstændige, 
igangsættere og innovatorer. Det kan gøre 
mig helt stolt! Det ligger måske i fagets 
natur, at det tiltrækker særligt skabende 
og engagerede personer, men det er også 
et cadeau til branchen, at der stadig er 
plads til nye, der starter i det små. To nye 
navne, der tør stikke snuden frem, er Jenny 
Christensen og Adrian Odogwu – respekt!
 Frostsikre vinternyheder fylder denne 
gang otte sider; en skøn blanding af dyrt 
og prisbilligt, som det så grimt hedder. 
Men hvad er dyrt? Det er faktisk det, man 
ikke er rigtig glad for, og som derfor bliver 
liggende i skuffen. Jeg tror, jeg personligt 
har gjort for mere end en million kroner 
sådanne fejlkøb gennem årene. Okay, den 
ene ejerlejlighed kunne ikke være i skuffen, 
men alligevel: Av av. Vores job er at inspi-

rere dig til det, du bliver glad for. Nogle 
synes, vi bringer for meget dyrt, andre at vi 
bringer for meget for-lidt-dyrt. Vores lede-
tråd er, at ure og smykker skal være værdi-
fulde uanset pris. Enten fordi det simpelt-
hen bare er flot. Eller fordi det er skabt ud 
fra en eller anden tanke, et ønske eller en 
særlig historie. Og endelig fordi det måske 
kan inspirere andre til at lave noget endnu 
bedre (billigere eller dyrere) eller noget helt 
andet. Andre nyheder er spredt rundt på 
de øvrige sider for at dukke uventet op, når 
du bladrer – pauw, zonk, bok!
 Til slut er der kun at sige, at med nær-
værende blad går Design Ure Smykker ind 
i vores sjette udgivelsesår. Første nummer 
kom i december 2005, så vi regner dette til 
vores femte årgang – wooow!

Det første nummer
af Design Ure Smykker
fra julen 2005

Rigtig god læsning... og inspiration til nye ure og smykker!
Henrik Westerlund & Christian Schmidt

design ure smykker | 1 | 2010 | 5. årgang  

Udgiver | Design Ure Smykker, 2680 Solrød Strand | redaktion@designuresmykker.dk | Telefon 20636001.
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Ring på lillefingeren?
Åh-åh! Hvad fortæller 
det ikke om dig...
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100    fingerværker
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Hun laver smykker af guld, diamanter og perler men også, når det giver 

mening, af chokolade eller fiskeskind. Det vigtige er fortolkningen af nuet. 

Jytte Kløve fylder 60 år, har 40 års jubilæum som guldsmed og fejrer 

summen med en bog med 100 fantastiske fingerringe.

Jytte kløve

Udlært guldsmed 1973 hos Tage Selsøe-Larsen. 
Afgang 1975 fra Guld smede  høj skolen, Institut for 
Ædelmetal. Eget smykkestudie siden 1975. Har blandt 
andet udstillet i Japan, Mexico, Tyskland, Italien, USA, 
Frankrig og England samt i Skand inavien utallige gange, 
senest på Stof til Eftertanke i Koldinghus i 2009. Har 
vundet adskillige priser, blandt andet Kjøbenhavns 
Guldsmedelaugs Hæders legat i 2009 og samme år 
Lyngby-Taarbæk Kom mun es Kulturpris.
 Har altid haft en evne til at kombinere smykkekunst 
med omverdenen på en ofte finurlig måde. Således 
komponerede Toke Lund Christian sen i 1995 otte 
musikstykker for tværfløjte over Jytte Kløves smykker 20 
somre. Hun har formgivet flere trofæer, fx Skandinavisk 
Travforbund i 1983. I 1996 skabte Jytte Kløve en 
lysende tredimensional krone til Kgs. Lyngby, der årligt 
op hænges årligt over hele byen ved vintertide. 
 www.kloeve.dk

Af Christian Schmidt

60-40-100 fingerværker 
af Jytte Kløve
Kan købes hos førende 
boghandlere eller på 
www.kloeve.dk.
Pris 250,-

Guldsmed Jytte Kløve har værksted og butik på hovedgaden i Kongens Lyngby. 
Foto Dorte Krogh.

To Rektangler 
Herreringen i sølv er fra 2003, med link tilbage til 1976, hvor Jytte Kløve skabte 
en lignende ring i guld. Foto: Dorte Krogh.
Jytte Kløve: – Tråde knyttes frem og tilbage over tid og kommer derved til at 
beskrive et unikt mønster af tanker. 

Klapring
Guld og diamant, 1998. 
Foto Erling Irving.
Jytte Kløve: 
– Når kerneformen 
vipper fra side til side 
lyder det, som om den 
applauderer livet. 
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100    fingerværker
– Det var det magiske tal 100, der 
satte tankerne på rejse og fik et mylder af 
fantastiske øjeblikke til at passere forbi mit 
indre øje. Når jeg ser ud over mit guldsme-
deliv, står det klart, at jeg fra dag ét har 
været vild med at fortolke nu’et i netop 
fingerringe. I bogen har jeg samlet 100 
kronologiske nu’er for at give et samlet bil-
lede af mit arbejde med ringen som mini-
malistisk skulptur.
 Sådan fortæller guldsmed Jytte Kløve 
om sin netop udgivne bog 60–40–100, der 
fejrer hendes egne 60 år – de 40 heraf som 
kreativ og succesrig guldsmed – og præ-
senterer 100 af hendes fingerringe. 

Håndbog i trylleri
Og der er virkeligt noget at fejre! Bogen er 
en sand skatkiste af design – nærmest en 
håndbog – i forskellige stil arter fra midten 
af halvfjerdserne til idag. Det hele udført i 

Det giver god mening 
at blive betaget af en form 
uden umiddelbart at kunne 
begribe funktionaliteten.

Jytte Kløve

Lege-Ring 
med Skyline
Rødt og gult guld med 
hvide diamanter, 2008. 
Foto Dorte Krogh.

Kajak
Ring/halsmykke i rødt 
grøndlandsk guld, 2008. 
Foto Dorte Krogh.
Jytte Kløve: – Måske er 
det ikke muligt at bære 
Kajak på fingeren alle 
dage. Derfor er det 
interessant, at den kan 
bæres i en kæde, hvorved 
karakteren af fingerring 
fordufter.

6-tallet
Jytte Kløves første 
diamantring. Hvidguld 
og diamant, 1974. 
Foto Erik Mortensen.
Jytte Kløve: – En skønne 
dag i 1974 var jeg sikker 
på, hvilken vej, jeg ville 
gå.

Koen og Oksen
Vielsesringe. 
Matsort sølv og 
rødt guld, 2007. 
Foto Dorte Krogh.
Jytte Kløve: – Der er 
en urkraft i koen og 
oksen, som bærer til 
i livet. Oksen pløjer 
jorden, og koen giver 
mad på bordet.



uom tvistelig stilsikker kvalitet, 
men langt mere forunderligt 

og berigende er det utro     lige 
overskud af påfund, tankegods og 

humor, der springer fra hver side.
 – I de første år arbejdede jeg 

meget forsigtigt og stramt, fortæller 
Jytte Kløve. Cirkel, firkant, kegle. Jeg 

havde følelsen af at stå på sikker grund. 
Jeg skævede beundrende til tidens ikoner 
blandt andre Arne Jacobsen og især 
Henning Koppel. Når jeg ser på Koppels 
arbejder, bliver jeg lykkelig indeni. Først ser 
du den uendeligt smukke sølvkande. 
Dernæst prøver du at begribe, hvordan 
Koppels viden om for eksempel en svane 
kan forvandles over i en sølvkande. Han 
kunne trylle – og jeg ville trylle.

De 100 ringe ledsages af Jytte Kløves egne 
ord. Hun fortæller beredvilligt om, hvordan 
tingene bliver til, hvilke tanker hun har 
gjort sig, hvorfra idéerne stammer. Bogen 
er således en unik mulighed for at være 
»inde i hovedet« på kunstneren, nærmest 
mens den kreative tilblivelse står på. Når 
man læser hendes ord, er det ikke svært at 
forstå, at hun kan skabe så meget spæn-
dende fingerkunst, for hun kan tilsynela-
dende forundres og lege med ethvert ind-
tryk, hun møder.
 Det er en beundringsværdig evne til at 
komme rigere ud af mødet med omverde-
nen (for så igen at berige den med sin egen 
bearbejdning). I bogens indledning kalder 
den norske professor og kunsthistoriker 
Jorunn Veiteberg det for Jytte Kløves 
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To Vinkler
Guld og diamanter, 
2007. De to ringe er 
skabt til at føje til hver 
side af Sten med ben. 
De kan endvidere 
bæres separat. 
Foto Dorte Krogh.

Ring med Ring
Matsort sølv og 
rødt guld, 2000. 
Foto Dorte Krogh.

Åben Evighed
Matsort patineret guld og 
diamanter, 1991. Fra serien Ring i brug.
Foto Chr. Lotzbeck.
Jytte Kløve: – Åben Evighed er et frugt-
barhedssymbol, fordi evigheden åbner  
    sig for kvinden, der får barn.

Sten med ben
Solitairring i matsort 
patineret guld med 
diamant, 1988. Når 
ringen bruges slides 
den sorte patinering 
af og ringen fremstår 
gradvist mere og mere 
værdifuld. Fra serien 
Ring i brug.
Foto Erling Irving.

Dompap
Rødt guld og blomme-
farvet diamant, 2000. 
Foto Dorte Krogh.
Jytte Kløve: – 
Inspirationen kom fra 
det fugleliv, jeg dagligt 
nød i skov og park på 
vej til arbejde. Samlet 
blev flokken af ringe 
kaldt Vingeringe. 

Luk Op
Høj sølvring med 
diamant, 1975. Det er 
tvivlsomt om den egner 
sig som øljern, men navn 
og form leder unægteligt 
tankerne på vej...

Jeg bærer en 
billedhugger 
i maven. 
Ønsker at 
skabe fri form 
og drømmer om, 
at en ring skal 
have skulpturel 
værdi. At man 
tilmed kan bære 
den på fingeren 
er næsten en 
underordnet detalje.
Jytte Kløve



»undersøgende holdning og 
kunst neriske tænk ning«.
 Under tiden bliver hendes ord 
ligefrem til boblende poesi – den, 
samme man genfinder i ringenes 
navne: Åben Evighed, Klapring, Højt-
talerring, Smilende Ring... Om sidstnævnte 
siger hun:
 – Det er en lykkelig stund, når jeg drejer 
de enkelte skiver i forhold til hinanden for 
at nærme mig ringens harmoniske udse-
ende. Som at betragte bølger, der stille 
ruller mod stranden. Ikke to øjeblikke er 
ens. Det er præcis, hvad Smilende Ring 
handler om. Ringens karakter tegnes af 
åbningerne mellem bølgerne, som må have 
et lyst sind. 
 – Det er svært at beskrive, hvad det helt 

eksakt handler om. Men når Smilende Ring 
er under tilblivelse, skal den ligge natten 
over. Først næste dag kan jeg se, om den 
nu har det lyse sprog i sig.
 Om Åben Evighed fortæller hun:
 – Når man tager en ring i brug, får den 
ridser. Med tiden flere end man kan tælle. 
Det giver ringen patina. Ligesom livet. Jeg 
funderede over, om man mon kunne starte 
et smykke den modsatte vej? Skabe en 
groft matteret guldring pakket ind i en 
matsort overflade, så man kun lige kunne 
ane, hvad den egentlig var skabt af?
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Rektangel
Hvidguld og diamant, 1976.
Jytte Kløve: – Hvidguld er det rigtige materiale 
til en kølig og stram form.

Højttalerring
Sølv, 1974. 
Foto Dorte Krogh.

Dråben
Orange guld og carrédiamant, 1979. 
Foto Christian Lotzbeck.

Pavering
Silkering i sølv, guld 
og rutilkvarts, 1995. 
Foto Erling Irving.

Citatring med Kløft
Silkering i matsort 
sølv, guld og 
diamant, 2000. 
Foto Dorte Krogh.

Regnbuer i natten
Vingering i partielt 
sortpatineret guld og 
gul diamant, 2000.
Foto Dorte Krogh.
Jytte Kløve: – Hvor 
fint, at enhver, som 
bærer en diamant, 
kunne opleve 
regnbuen lande i 
deres skød...

Jeg elsker at høre 
musikken fra ambolten, 
når jeg smeder på et 
stykke guld. Jeg frydes 
ved tanken om, at en 
guldsmed for tusinde 
eller totusinde år siden 
hørte den helt samme 
lyd. At vi har samme 
opgave: At fortolke 
vores tid i ædelmetaller.
Jytte Kløve



– Nu begyndte jeg selv at gå med den før-
ste ring. Dels for at se,hvor lang tid der ville 
gå, før guldet kom til syne, men også for at 
erfare, hvordan det var fat med mit egen-
tlige ærinde: Dialogen.

Stjerner, leg og regnbuer
Et ophold i Venedig førte til to nye form-
sæt: Stjerne nat smykkerne og Lege-Ringen.
 – Stjernenatringen er en fortolkning af 
den atmosfære, jeg mødte, når jeg gik tur 
under en mørk nattehimmel. Lege-Ringen 
og Stjernenatssmykkerne har det til fælles, 
at de begge har atmosfæren af kaos i sig, 
men hvor formen er låst i Stjernenat-
smykkerne, er Lege-Ringen i konstant 
bevægelse, når kæden af ringe er foldet 
ind over fingeren, og de enkelte små dia-
mant- eller guldpunkter danner nye kon-
stellationer indbyrdes.
 – Det er sjældent, at jeg erindrer præ-
cist, hvordan og hvornår en idé er opstået. 
Men en dag i 2005 var jeg midt i at skabe 

et collier, da telefonen ringede. Datteren til 
kunden spurgte, om der mon fandtes en 
ring, som kunne svare til collieret. Mens vi 
talte sammen, betragtede jeg det halvfær-
dige smykke. Kæden til smykket bestod af 
cirkler, hvis ender var smeltet sammen til 
en lille kugle. I distraktion foldede jeg gan-
ske enkelt ringen ind over min finger og så 
Lege-Ringen for mig. Det blev et let og 
poetisk tankesæt, der siden har udviklet sig 
på mange måder.
 En helt anden stil er Vingeringene med 
de kraftfulde og stramme buer. Den første 
i denne serie er Regnbuer i Natten.
 – I årevis havde jeg leget med et tanke-
sæt, der handlede om lysbrydning; om det 
fysiske fænomen, der opstår, når lyset pas-
serer ind i en diamant. Her reflekteres cirka 
75 procent af strålen totalt og tryller bril-
lans frem inde i stenen. Men de resterende 
25 procent – hvor blev de af? For at kom-
me svaret nærmere skabte jeg en ring, 
hvor stenen var fattet næsten frit i en buet 

guldbro. Under diamanten var der en flade 
– sort som natten. Gik man ud i solskinnet 
og betragtede stenen, kunne man se, at 
noget af lyset havde passeret durk gennem 
diamanten og var blevet brudt. Netop det 
lys landede på den mørke nat under stenen 
og viste sig i små felter i alle regnbuens 
farver. Hvor fint, at enhver, som bærer en 
diamant, kunne opleve regnbuen lande i 
deres skød...
 Næste projekt for Jytte Kløve er udstil-
lingen Hammertræf på Kunst industri-
museet i maj, hvor hun sammen med 200 
danske og udenlandske sølvsmede er invi-
teret til at udstille. 
 – Det handler for mig om mine nye 
Guldsmedens Sølvlysestager, som jeg er 
startet på hen over sommeren, fortæller 
Jytte Kløve. De tager udspring i et hals-
smykke, som jeg lavede i foråret 2009. Er 
det eneste, en kvinde mangler, ikke et hals-
smykke med tilhørende lysestage? 
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Sweet Ring
Chokolade, 2004. 
Fra serien Amfora.
Jytte Kløve: – Man kan 
fundere over, hvorvidt 
man stadig bærer 
ringen, når man har 
spist den!
Fås også i sølv og guld 
– pas på tænderne!

Stjernenats Ring
Rødt guld, imperial 
topas og diamanter, 
1990. Foto Jytte Kløve.

Smilende Ring
Smilende Ring blev til i 1980 med et par 
forløbere i halvfjerdserne, blandt andet 
Højttalerringen fra 1974. Partielt sortpatineret 
guld og diamanter. Foto Dorte Krogh.

Løbende Ring
Guld med to 
Tahitiperler, 2006. 
Ringen løber rundt 
om to fingre med 
den ene perle ind 
mod håndfladen.

Red Dancer 
Rødt guld og 
blommefarvet 
diamant, 2004.
Fra serien Amfora. 
Foto Dorte Krogh.
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DUN-115-L01
Dato, stopur, alarm
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Decor Jewellerys nye kollektion består af 
to kombinationsserier; Sissel Flower (opkaldt 

efter firmaets lærling) og Changing Flower. 
Kollektionen bæres af Miss Model of the World 
Denmark, Cana Bertelsen, og valget er helt 
bevidst for det unge smykkefirma.
 – Cana er en naturlig eksponent af vores 
design. Hendes smukke, stilrene og naturli-

bliv amatør-urmager 
  På din iPhone 

Var du én af de heldige, der fik en iPhone i julegave (det 
gjorde vi ikke...), og er du samtidig urnørd, så kan du nu 
gå i urmagerskole hos Jaeger-LeCoultre.
 Urfirmaet inviterer dig til at opleve deres store mester-
værker gennem tideren, som var du en urmagerelev. Du 
kan nyde modeller som Reverso Squadra, Reverso 
Gyrotour billon 2 og Master Compressor Diving Pro 
Geographic og opleve de forskellige processer i fabrikatio-
nen af et ur. Der er adgang til et omfattende urleksikon og 
tillige seks undervisningsopgaver blandt andet i at samle 
en kronograf, dekorere et værk, polering, gravering og 
fatte en urkasse med juveler. Den sidste opgave drejer sig 
om et Reverso Neva, der skal fattes på tid og uden fejl! Nye 
opgaver lanceres hver anden uge, og blandt de, der løser 
opgaverne korrekt trækkes der lod om en guidet tur på 
Jaeger-LeCoultres fabrik i Vallée de Joux i Schweiz. 
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 godt  nyt Hent applicationen i App Store på 
din iPhone menu. Tryk »Seek« og 
tast »Jaeger«, vælg derefter 
»Jaeger-LeCoultre« og tryk »Free« 
og »Download«. Brug dit password 
fra din iTunes konto.

blomstrende serie På modellen



ge look matcher perfekt vores æstetiske design, 
som er inspireret af naturens simple og rene 
skønhed, fortæller parret bag Decor Jewellery, 
Kirstine Pepping og Kenneth Jørgensen.
 – Også Canas uddannelse og  arbejde som 
jordemoder er afspejlet i vores smykkedesign; det 
oprindelige og naturlige med navne som 
Storkenæb og Stenbræk – lille viljefast blomst!
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skriv som 
ingrid 
bergman

Det schweiziske penne-
ure-smykkehus Montblanc 
hylder berømte Holly-
woodskuespillerinder med 
en serie penne i Speciel 
Edition i deres Female 
Collections. Tidligere har 
Greta Garbo og Malene 
Dietrich fået deres penne 
med detaljer inspireret af 
den enkelte skuespillerin-
de; nu er turen kommet til 
Ingrid Bergman.
 Divaserien, der er dedi-
keret Ingrid Bergman, 
indeholder 3 eksklusive 
udgaver: La Diva, som er 
limiteret i 3 stk, L’Attrice 
som er limiteret i 75 stk og 
endelig La Donna som pro-
duceres i 2 år. De italienske 
navne refererer til de år, 
Ingrid Bergman boede i 
Italien med sin familie.

Malenes hjerte 

Har du fulgt med i TV3s 
2900 Happiness? Malene 
Schwartzs spiller den bereg-
nende overklassefrue Benedikte 
von Bech og har ved mange 
lejligheder båret en smykkelås 
fra Per Borup Design, formet 
som et åbent hjerte med en 
brillant i hvidguldsfatning i 
midten. 

Ingrid Bergman (1915 – 1982) 
medvirkede i over 50 film på 5 
forskellige sprog. Hun vandt tre 
Oscars, en Tony og to Emmyer 
og The American Film Institute 
placerer hende som den fjerde-
største skuespillerinde i amerikansk 
film nogensinde. Hun skrev om sit 
liv i bogen My Story.

Montblancs nye pen i Female 
Collection er dedikeret til Ingrid 
Bergman. Pris 5.850,- Fås også 
som kuglepen og rollerball.

Smykkerne er 100 
procent håndlavet på 
Decor Jewellerys 
eget værksted i 
Frederikshavn.

Cana Berthelsen ved 
Miss Model of the World 
finalen i november 2009 
i Kina, der blev vundet af 
franske Emene Alexandra 
Nyame.

Smykkelåsen 
er designet 
af Karin 
Borup med 
0,08 carat 
brillant. 
Priser fra 
15.125,-

En smykkelås sidder ikke gemt i nakken. Den er et smykke i sig selv og skal 
vises frem. Det enkle låsesystem gør, at man let kan skifte perlekæden på 
smykkelåsen. På den måde kan man med én smykkelås og forskellige 
kæder, variere smykkets udstyk.



sæt ringen 
om halsen

– Kan du heller ikke bære din vielses-
ring på arbejde? spørger guldsmed 
Mads Heindorf.
 Så er der nu en løsning til dig! Han 
har udviklet et specielt halssmykke, 
der kan bære din ring. Halssmykket 
bliver designet og håndlavet specielt 
til hver enkelt vielsesring og kan bæres 
både med og uden ringen.

18 karat guld og hvidguld
med lædersnor. Pris 13.500,-
(uden vielsesring)

kvindehJælP
Jordskælvskatastrofen på 
Haiti har fyldt så meget i 
medierne, at man kunne 
tro, der ikke var andre pro-
blemer i verden. Pandora er 
med på beatet og støtter 
ikke kun ofrene i Haiti men 
også kvinder i Afrika. Hele 
overskuddet fra det nye 
specialdesignede Kvinde-
bånd går til Danmarks 
Indsamling.

For kærlighed og håb

Stenform i Brabrand har lavet et arm-
bånd til støtte for ofrene for jordskæl-
vet på Haiti. 50 kr af hvert salg gør til 
Dansk Røde Kors’ arbejde på Haiti.
 – Vi følte vi måtte gøre noget, for-
tæller indehaver Per Bredgaard. Det er 
helt åbenlyst, at befolkningen på Haiti 
virkelig har brug for vores hjælp.

Armbåndet består af hvide jader dekoreret 
med enten røde søbambus eller grønne aga-
ter samt et sølvforgyldt hjerte. Det røde 
»Haiti-bånd« symboliserer næstekærlighed 
og det grønne håbet. Pris 295,-

Det er to erfarne firmaer – Jaeger-LeCoultre startede 
i 1833 og Alfred Dunhill i 1836 – der er gået sammen 
om  at skabe Atmos Regulator; uret der går, når 
temperaturen stiger og falder.
 Designet er en 40 cm lang sortlakeret urkasse 
med glasfront og kig til Jaeger-LeCoultres håndlave-
de Calibre 582 værk, der synes at svæve frit i luften. 
Kassen hviler på en sort hylde, klædt i læder, det hele 
sat på en tonet glasbaggrund. Den imposante art 
deco indpakning skyldes ikke kun designhensyn, men 
også at sikre de nødvendige forhold, blandt andet at 
uret er fuldstændig i water.

Atmos Regulator får energi alene fra ændringer i temperatu-
ren, der får gassen i en lukket beholder til enten at udvide sig 
eller trække sig sammen. Værket er så følsomt, at et skift i 
temperatur på bare en grad er nok til, at uret kan gå i 48 
timer. Fjederen svinger kun to gange i minuttet i stedet for 
de 300, der er typisk for et klassisk armbåndsur, og bruger 
således 250 gange mindre energi. Produceret i en limiteret 
serie på 28 eksemplarer. Pris cirka 410.000.
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temPeraturen trækker uret oP

Sangerinden Cæcilie Nordby er ansigt for 
Pandoras kampagne med Kvindebåndet.

Kvindebåndet
i sølv koster 200,- og 
2.000,- for guld 

Kvindebåndet 
er et kvindetegn i 
perlerelief udformet 
i sterlingsølv eller 
14 karat guld – i et 
armbånd i tekstilsnor 
med matchende 
sølv- eller guldender.

børneure - kr. 198,-

www.bonett.dk

- kvalitet for pengene

smykkeure - kr. 498,-

Untitled-4   1 10/11/09   11.18



børneure - kr. 198,-

www.bonett.dk

- kvalitet for pengene

smykkeure - kr. 498,-

Untitled-4   1 10/11/09   11.18

Ole Brix ApS    Tel: 70 25 32 22     Fax:  70 25 32 23     info@bonett.dk 



Undgå finanskrise 
med Kaj og Andrea

Giv familiens allermindste et redskab til at undgå personlig finanskrise i fremtiden.  Spa-

rebøsserne med Kaj og Andrea er både sjove og flotte at se på. Fås i både sølvplet og 

fortinnet. Nordahl Andersen tilbyder desuden tallerkener, kopper og bestik i æstetiske 

og bestandige materialer. Fås med motiver fra Kaj og Andrea samt Bamse og Kylling. 

Se alle 
produkter på 
www.noa.dk

Sparebøsse kr. 250,00

Spar op
med Kaj og Andrea

Undgå finanskrise 
med Kaj og Andrea

Giv familiens allermindste et redskab til at undgå personlig finanskrise i fremtiden.  Spa-

rebøsserne med Kaj og Andrea er både sjove og flotte at se på. Fås i både sølvplet og 

fortinnet. Nordahl Andersen tilbyder desuden tallerkener, kopper og bestik i æstetiske 

og bestandige materialer. Fås med motiver fra Kaj og Andrea samt Bamse og Kylling. 

Se alle 
produkter på 
www.noa.dk

Sparebøsse kr. 250,00

Forhandles af landets guldsmede

NYHED!

Nu også

Rasmus Klump!

Nu har vi også en 

smykkeserie med 

Kaj & Andrea og 

Bamse & Kylling



søde 
sager

Aqua Dulce er dansk 
designede smykker i ster-
ling sølv og forgyldt, hånd-
lavede på eget værksted i 
Vadum. Der kan vist spores 
en udtalt forkærlighed for 
det ultrafeminine med 
lette, ringlende øreringe 
og lange, lange kæder. 
Forhandlerlisten er omfat-
tende på i Jylland og på 
Sjælland og har også godt 
fast i Tyskland.

Perler På 
stikker
Det er guldsmedene 
Lykke og Karin fra Per 
Borup Design, der har 
designet Sticks & Pearls – 
samleserien, der giver enhver 
kvinde rig mulighed for at 
skabe sin egen stil.
 Nu er der nye ædel-
sten og perler i serien, 
hvor du kan have ét 
par stikker og flere par 
perler eller sten i for-
skellige farver. Selve 
stikken er længere end 
almindelige ørestikker, sådan 
at du kan sætte perlen på øre-
stikken inden, du sætter stik-
ken i øret. 

17

d

e

s

i

g

n

u

r

e

s

m

y

k

k

e

r

 godt  nyt

Sticks & 
Pearls fra 
1.950,- 
for et par 
stikker og 
to par 
perler.

Lilla jade

Stenform 
fortsætter legen 
med jadekugler i 
facetterede eller 
runde former og 
i flotte farver 
kombineret med 
forgyldt sølv.

Gypsy Colour
Halscollier af lilla jade 
og forgyldte sølvkugler.
1.325,-

Ørehænger 335,-

Dream-On
Vælg dit ynglings ophæng og sammensæt 
det med den ønskede dråbe, sten, perle 
eller symbol. Saml på den måde dit helt 
personlige smykke med din ynglingssten, 
eller måske en hel serie i din favorit farve.



Aagaard har 
kombineret perlerne 
og skabt fire 
smykker, der enten 
symboliserer lykke, 
kærlighed, godt 
helbred eller held. 
Pris 495,-

Himmelperlernes 
jordfarver står godt til 
forårets modefarver, 
som blandt andet bliver 
orange og rødbrun.  
Smykket kan bæres både 
af kvinder og mænd. 

tre mænd 
tre ure
et bJerg... 
Tre erfarne bjergbestigere på vej mod toppen af en tinde i 
Himalayabjergene, der aldrig før er blevet besteget af menne-
sker. Den 22. oktober stod de i 6.589 meters højde, under eks-
treme vejrforhold og med overhængende fare for sneskred, og 
kunne omsider navngive den jomfruelige tinde – The Antoine 
LeCoultre Peak.
 Ekspeditionen var ledet af den schweiziske guide Stéphane 
Schaffter. Som kun sekstenårig besejrede han Bonatti du Petit 
Dru i Mont Blanc-kæden; siden har han besteget K2 uden ilt. 

Med sig havde han Lhakpa 
Tenzing Sherpa (kaldet Apa 
Sherpa), der 19 gange har 
stået på Mount Everest 
samt Little Karim Balti (kal-
det King of Karakoram), 
som i tredive år har hjulpet 
talrige bestigere i de lette luft-
lag over 8.000 meter.
 Med sig havde de tre eksep-
tionelle ure fra Jaeger-LeCoultre: 
Det berømte 1958 Geophysic 
Chrono meter, Master Compressor 
Extreme Lab fra 2007 og et helt nyt ur 
fra firmaets værksted i Vallée de Joux, 
der her bestod sin ilddåb, og som først er blevet 
præsenteret på SIHH-messen i januar.
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Tibetanske 
himmelperler

 
Hvis det er trenden at bære 
smykker med mening og en unik 
historie, så passer himmelperler-
ne fra Aagaard godt ind.
 De ægte perler fra Tibet har 
en lang og sagnomspunden 
historie, og de kan spores tilbage 
til år 600 før Kristus. Ifølge tibe-
tanske fortællinger, kan perlerne 
umuligt være menneskeskabte, 
da de oprindeligt blev fundet i 
jorden. Myten fortæller, at per-
lerne tilhørte halvguder, som 
smed perlerne ned fra himlen, 
når de var blevet trætte af dem.

Til højre: Master Compressor 
Extreme Lab opererer uden 
smøring og kan derfor mod-
stå ekstreme temperaturer 
fra minus fyrre til plus tres 
grader celcius. Alle tre ure 
fungerede upåklageligt,  
forlyder det – og Extreme 
Lab levede op til sit navn.

En ny tinde har fået navn: 
The Antoine LeCoultre Peak 
i Himalayakæden. I klart vejr 
kan man få Mount Everst 
med i baggrunden på et 
foto...

sidste nyt 
fra himalaya...

Vi er stolte af at kunne præsentere 
en ægte verdensnyhed: Sapphire 
fra JACOB JENSENTM.

Sapphire-serien består af ure 
i to størrelser til damer og herrer 
og i tre forskellige farvekombina-
tioner. 

Leveres med oplyst display i 
eksklusivt design.

Danish Design er ligeledes en 
nyhed i HoB Watch’s sortiment. 

Danish Design er et spændende 
mærke med en lang række modeller 
til fornuftige priser. 

Urene har vundet flere designpriser 
- ikke mindst takket være kendte 
designere som Martin Larsen og 
Anna Gotha. 

Rodania har længe været ét af de 
mest populære mærker i vores 
sortiment, ikke mindst på grund af 
Mystery-kollektionen.

Den nye kollektion hedder Swiss 
Chich og forener klassisk design 
med spændende detaljer 
- alt sammen swiss made.

Igen i år finder du HoB Watch på Design, 
Ure & Smykker-messen i Vejle.

Vi ser frem til at byde dig velkommen 
på vores stand, hvor du kan se de mange 
spændende nyheder samt høre mere 
om fordelene med et samarbejde med 
HoB Watch!
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Vi er stolte af at kunne præsentere 
en ægte verdensnyhed: Sapphire 
fra JACOB JENSENTM.

Sapphire-serien består af ure 
i to størrelser til damer og herrer 
og i tre forskellige farvekombina-
tioner. 

Leveres med oplyst display i 
eksklusivt design.

Danish Design er ligeledes en 
nyhed i HoB Watch’s sortiment. 

Danish Design er et spændende 
mærke med en lang række modeller 
til fornuftige priser. 

Urene har vundet flere designpriser 
- ikke mindst takket være kendte 
designere som Martin Larsen og 
Anna Gotha. 

Rodania har længe været ét af de 
mest populære mærker i vores 
sortiment, ikke mindst på grund af 
Mystery-kollektionen.

Den nye kollektion hedder Swiss 
Chich og forener klassisk design 
med spændende detaljer 
- alt sammen swiss made.

Igen i år finder du HoB Watch på Design, 
Ure & Smykker-messen i Vejle.

Vi ser frem til at byde dig velkommen 
på vores stand, hvor du kan se de mange 
spændende nyheder samt høre mere 
om fordelene med et samarbejde med 
HoB Watch!
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150 år lang tradition for fremstilling af bestik ligger i dag bag anerkendelsen af Gense som 
en af de største leverandører af bestik. Gense blev etableret i Eskilstuna i 1856 af Gustav 
Eriksson, og er i dag Nordens største og en af Europas ledende producenter indenfor sølv- og 
rustfrit bestik. Gense´s danske rødder går tilbage til 1838 med firmaet Andersen & Burchart 
og senere, den kendte sølvsmed Carl M. Cohr og hans enestående sølvarbejde.

info@gense.dk   www.gense.dk   www.genseshop.dk



livets 
cyklus
Kell Borup har funde-
ret over livets små og store 
cykluser:
 – En cyklus slutter, og en ny 
begynder. De små cykluser som døg-
net og ugen, de større som året, og de 
helt store som hele livet. 
 Disse tanker er blevet til smykkeserien 
Cirklen, der foreløbigt består af et vedhæng, 
ørestikkere og tre ringe. Smykkerne har en eller flere 
brillanter, som symbol på højdepunkterne i livets cyklus. 
Vedhænget består af tre cirkler i forskellige størrelser og 
en brillant i en rørfatning. At der her er valgt en rørfat-
ning, er ingen tilfældighed, da røret også er en cirkel. 
 – Ringen med de to cirkler er meget symbolsk på kær-
ligheden mellem to mennesker. Her går de to cirkler ind 
i hinanden, som symbol på to selvstændige individers liv 
hænger sammen. Diamanten i rørfatningen symboliserer 
højdepunktet for de to mennesker, nemlig mødet med 
hinanden, fortæller Kell Borup. 
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Hvem er 
Izabel Camille pigen?

Dét har man kunne følge med i i 
formentlig dansk smykkebranches 
første virtuelle personlighed – Izabel 
Camille.
 Firmaet af samme navn startede i 
foråret en blog og en Facebook-
person, komplet med billeder, ven-
ner, personlige data og et hæsblæ-
sende liv fyldt med kæresten Oliver, 
karrieren som dygtig og succesrig 
advokat og ikke overraskende – flotte 
smykker. Næsten daglige intriger 
fulgte Izabel – som da hun får dømt 
en vulgært udfordrende klædt kvin-
delig kriminel.
 Nu er Izabel Camille rejst til 
Australien, så indtil videre kommer 
der ikke flere nyheder fra hendes 
kant. Et opkald til firmaet afslører, at 
det ganske enkelt skyldes, at det er 
ganske tidskrævende og omfattende 
at skabe og udvikle en så aktiv pige 
som Izabel. Under alle omstændighe-
der et frisk og underholdende initiativ 
– og hvem ved, om hun dukker op 
igen...

Ringene varierer i 
antallet af cirkler,
fra to med en 
diamant til otte 
med tre.

 godt  nyt

Cirklen
Per Borup Design
Priser fra 3.125,-

Jeg elsker dig

Melcher Copenhagen har designet
en fed lækker guldring med valgfri
inskription stanset dybt i ædelmetallet
med store typer og suppleret af et hjerte.
Guldsmedens eget forslag er »I love you«,
men du er velkommen til at komme 
med dit eget ønske.



Valentine-hilsen

Pandora minder om den 14. 
februar (åh... fjortende hvad?), 
hvor han skal huske af give dig 
en lille kærlighedsgave (og 
omvendt, naturligvis). De prak-
tiske charms kan han bygge 
videre på år efter år (hvis han 
ikke er så opfindsom)...

fra soldat til soldat

En dansk soldat, Stefan Hylleborg, var under en udstatio-
nering med til at flette og sælge armbånd til fordel for en 
forulykket kollega. Her fik han idéen til at gøre noget 
mere ud af det, og efter hjemkomsten til Danmark talte 
han med sin bekendte, smykkedesigner Claus Scheelke. 
I fællesskab kontaktede de firmaet Aagaard, som efter-
følgende har sat armbåndet i produktion under navnet 
From Soldier to Solider. 

From Soldier to 
Soldier et eksklusivt 
armbånd, som er flettet i 
faldskærms line efter original 
idé. Linen er samlet med en lås, 
der fås i sølv, forgyldt eller 14 karat 
guld. Damemodellerne har isat en lille 
brillant. Låsen er designet af Claus 
Scheelke, og armbåndet fås i sort, 
brunt, grønt eller camouflage og i flere 
udgaver. Pris fra 595,-. 
 Smykkefirmaet Aagaard tjener ikke 
på salg af armbåndet, da overskuddet 
går ubeskåret til foreningen STSOP – 
Støtte til Soldater og Pårørende. 
I december kunne firmaet overrække 
en check til foreningen på 1, 2 million 
kroner fra salget af 12.000 armbånd 
siden september.

Terningerne er kastede

Manchetknapper fra Taani linn, designet af Blazko. Til manden med den gode 
smag, forlyder det....

Manchetknapper i sterlingsølv 
og sort/hvid porcelæn. 
Pris 1.500,-
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 godt  nyt

Sølvcharms 160,-
Guldcharms 1.200,-
Læderarmbånd 250,-

Formand for STSOP René Dall Qvist Rasmussen 
modtager checken på 1,2 million.



Norsk luksus

Norske Alf Lie har lavet kronometre siden 1836. Der er nu 
ikke noget støvet eller gammeldags over firmaets nye Grand 
Nor kollektion. Model AL01 er en tourbillon mon-pusher 
kronograf, der kommer både i en poleret og en poleret/
børste version. Kassen er en buet silhuet af titan og uden 
horn til den integrerede gummirem. To bøjler langs glassets 
længde giver arkitektoniske dimensioner.

HUSKe er designet i sort læder 
med diamantslebet sølvringe, 
sølvender og sølvlås. Der er tre 
modeller: Sølv og sortrhodineret 
sølv, sølv og rødforgyldt sølv samt 
sortrhodineret og rødforgyldt sølv.
By NOER. Pris 299,-
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graveret Perle

– Graverede perler er noget helt nyt i Danmark, og de 
giver en rigtig smuk effekt, fortæller guldsmed Mads 
Heindorf. Perlen er importeret af Kira Kampmanns firma 
Marc’ Harit, der fortæller at perlerne bliver graveret lokalt på 
Tahiti og mønstrene er gamle lokale symboler. 

Håndlavet halssmykke af Mads Heindorf med sort graveret 
Tahitiperle og fatninger af 18 karat hvidguld sat på en sort flettet 
lædersnor. Pris 12.600,-

yin yang

– Manchetknapper er 
den velklædte mands 
signatur – en eksklusiv lille 
detalje alle mænd kan bære 
på lige vilkår, forlyder det 
fra guldsmed Bodil Binner, 
der er kreeret disse 
elegante yinyang-prægede 
herrerekvisitter. 

EQUILIBRE af 18 karat hvidguld 
med 1,87 carat sorte og hvide 
diamanter, til 22.500,-

Husk det nu!

Som barn, når man skulle huske noget, bandt man en snor om 
den ene finger. Når man så kiggede på snoren, fik det en til at 
huske det, man skulle. Sådan fortæller Annette Nørskov Andersen, 
indehaver af smykkefirmaet BY NOER. Den gammeldags snor har 
hun overført til et enkelt smykke og skabt armbåndet HUSKe.
 – Snoren skal HUSKe en på de gode ting i livet: Smil og du får, 
top op, giv det tid, træk vejret, husk livet, tanken tæller.

Alf Lie Grand Nor
5 dages (120 timers) 
power reserve, 
manuelt optræk, 
rude i bagkassen, 
vandtæt til 30 m.







LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

M  A  D  E    B  Y    N  A  T  U  R  E

www.stenform.dk

new dream-on is in town

Dream-On 
Vores unikke kombinationsserie Dream-on består af utallige 
enheder, der kan kombineres på kryds og tværs – i ørebøj-
ler, på armbånd, kæder og låse.
 
Vælg dit ynglings ophæng og sammensæt det med den 
ønskede dråbe, sten, perle eller symbol. Saml på den måde 
dit helt personlige smykke med din ynglingssten, eller må-
ske en hel serie i din favorit farve. 

Vælg mellem de mange forskellige varianter:

Ophæng i sølv og sølvforgyldt fra kr.135,-
Ørebøjler i sølv og sølvforgyldt fra kr. 95,-
Vedhæng i ædelsten, sølv, sølvforgyldt og 
ferskvandskulturperler  fra kr. 80,- 
 
Få udleveret vores 2 nye Dream-on foldere hos din lokale 
guldsmed … og gør Dream-on til virkelighed!
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LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Tidligt forårspluk af nyheder blandt smykker og ure

– på hylderne så længe lager haves...

Rødt chok
Casio G-Shock havde 25
års jubilæum sidste år og 
kommer til stadighed i nye 
farver og detaljer.

Her i 2010-look
til 1.099,-

Sort nat
Revoluzione fra Raymond 
Weils Nabucco kollektion. 
Automatisk
værk, titan 
PVD-belagt, 
safirglas og 
silikonebelagt 
krokodillerem
Pris 34.995,-

Sorte dråber
Klirrende og 
blinkende sorte
onyxdråber om 
ørene fra 
Susanne Friis
Bjørner.

Rød globe
Forgyldte sølvøreringe med
store kugler af søbambus 
fra Susanne Friis Bjørner.
Pris 250,-

Stjerneklart
Stjerneørestikker med hvid 
topas flash-setting i sort 
oxideret sølv fra Jewlscph.
Pris 1.195,-

Forgyldt sølv
og onyx. Pris 900,-
Fås også med bjerg-
krystal og ametyst.



LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

28

d

e

s

i

g

n

u

r

e

s

m

y

k

k

e

r

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Fattet arabesk
Smukt svungent  
vedhæng fra Janina
i sterlingsølv med månesten 
Pris med kæde 385,-

Rød, sort eller hvid
Eksklusivt dameur med 28 
brillanter i tw/vvs kvalitet fra 
Christina Design London. 
Der medfølger hvid, sort og 
rød rem. 
 Swiss made, pris 2.995,-

Grøn trekant
Sølv og forgyldte øreringe 
med grøn onyx og zirkon
fra Mitos. 
Pris 1.250,-

Perler i farver
Håndlavet armbånd af sterling 
sølvringe og sølvindfattede 
ferskvandperler fra Beeqa. 
Længde 17 cm, pris 319,-

Havets skatte
SEAshell magnetlås i  
guldbelagt sølv med 10-12 
mm barokke ferskvandsperler. 
Fra Lea.  Pris 870,-

Purple paradis
Fingersnild pynt fra Pandora 
i sterlingsølv 
og 14 karat guld
Priser fra 2.500,- til 4.100,- 
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LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Maskulint sportsur
Uret med solen i zenith – 
Movado Master til herre i 
fin sporty stil med rillet 
gummirem.
Pris 25.700,-

Diamanter 
varer længere...
Fra Inex Diamond Serie;
12 diamanter, guldpvd 
og perlemorsskive
  Pris 1.998,-

Guldgoble?
Der er noget, der hedder 
en bladpjattefisk – jeps!
Denne dejlige serie fra 
Støvring Design i fri form er 
måske beslægtet med...?
 14 karat rødguld
 med synt. cubic zirconia
 Ørestikker pris 2.275,-

Finkerslik
Som en åben slikdåse foran 
små børn... sådan er 
Pandoras æske med lækre 
ringe i guld og sølv.
Priser fra 500,- til 4.500,-

Ædle spiraler
Nærmest som at skrabe 
smør op med en gammel-
dags trækniv – sådan krøller 
det rå guld sig i en overflod 
af gyldne spiraler...
 Serien er designet af 
Irene Jürna for Taani Linn.

24 karat forgyldt sterlings-
sølv. Fingerring 1.300,- og 
halskæde 1.800,-

Vedhæng
pris 2.475,-
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LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Elegant enkelthed i nye  
kombinationer. Fra kr. 1.095,-

Design Flemming Bo Hansen

www.rosendahl-watches.dk

WATC H  I I

Watch II-annonce A4_DSU.indd   1 09/11/09   15:38:56

Stål og gummi
Enkelt statement 
fra Hard Steel. Rustfrit stål
på 4 mm inkl. gummirem.
Pris 250,-

Guldblomst
Forgyldt sterlingsølv
vedhæng og kæde 
fra Janina. 
Fås også i sølv. 
Pris 840,-

44 mm maskulint 
diamantur
Christina
Design London 
har hentet 
inspiration
i den amerikanske 
bil Corvette C6.

12 diamanter, safirglas, 
swiss made til 3.295,-

Kuglelås
Læderarmbånd med  
sort kugle fra Barton 
Fåes 19 og 21 cm
Pris 199,-

Sølv & charme
Sølvarmbånd fra 
italienske Bacio.
Pris 2.250,-

Dykkerdiamant
Invicta Pro Diver 4847 
automatic. Klassisk 
 dykkerur i feminin 
   udgave med 15 hvide  
   diamanter på kransen 
 og otte på skiven. 
Automatisk, 40 mm, 
vandtæt til 200 m.
Pris 3.050,-



Elegant enkelthed i nye  
kombinationer. Fra kr. 1.095,-

Design Flemming Bo Hansen

www.rosendahl-watches.dk

WATC H  I I

Watch II-annonce A4_DSU.indd   1 09/11/09   15:38:56
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LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Lille blomst – stor effekt
Flora Danica syrenbroche
Pris sølv 1.999,-
guld 2.089,-

Døden kommer 
klokken tolv...
Følg selv med i 
nedtællingen. 
Thomas Sabo med vanlig 
sans for det spektakulære.
41 mm, alligatorpræget
læderrem, pris 1.490,-

Mekanisk præcision
Ananta Spring Drive 
Chronograph fra Seiko.
Pris fra 12.950,- til 39.500,-

Ananta betyder 
uendelig på sanskrit 
og betegner den 
tankeproces og de 
ressourcer, Seikos 
designteam 
har lagt i 
udviklingen 
af det nye 
herreur. 

4 diamanter 
og klassisk lænke
Ikke sådan at løsrive sig 
fra... Inex Diamond Serie 
i guldpvd og perlemorsskive
 Pris 1.898,-

Ladylike
Movado Master dameur 
besat med 0,901 carat
diamanter rundt i kransen. 
Lavet i massiv stål med rillet 
rem i gummi.
Pris 42.600,-

Sørøvermystik
Bredt læderbånd holder  
det seje sorte ur i bedste 
Jack Sparrow-stil.
Thomas Sabo, pris 1.490,-
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LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Skæve ovaler
Stort sølvvedhæng fra 
blicherfuglsang med 
3 zirkoner på sort 
6-snores kæde.
Pris 890,-

Blomst bag øret
Øreringe fra Rabinovich:
Sterlingsølv med hvide 
ferskvandsperler
  Pris 450,-

Sofistikeret blomst
Sophisticated Flower hedder serien 
fra Izabel Camille. Den fembladede 
blomst sat med mellem 120 og 180 
hvide zirconia. Serien består af 
store markante festøreringe, 
en fin halskæde, samt et par 
mindre øreringe i samme 
størrelse som kæden.

Enkel majestæt
To enkle pragtringe 
fra Romild.
Guldring med safir 
og diamanter 21.300,-

Rhodineret sølvring 
med sorte diamanter 
13.900,-

Smygende guld
Lækre tennisarmbånd fra Ruben Svart i hvid- og gulguld. 
53 brillanter, ialt 5,56 carat tw/vvs til 104.600,-

Værsgo – tre sten
Cocktailring i hvidguld med 
tre brillanter fra Melcher til 
at tale om en hel aften. 
Pris afhængig af sten

Serien fås i sølv med 
hvide zirconia sten og i 
forgyldt sølv med zirconia 
sten. Priser fra 650,- til 
1.295,-

45 ovale brillanter, ialt 15,02 
carat river/vvs-vs1 til 459.000,-

61 pink safirer, ialt 4,25 carat 
til 25.300,-
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www.festina.dk

F16394/1 
Vejl. pr is 1.495,- 

F16397/1 
Vejl. pr is 2.495,-
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LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

INEX WESSELTON DIAMOND COLLECTION. 12 DIAMANTER. SAFIRGLAS. VEJL. PRIS: 1.998-. INEX URE FÅS FRA 398-. WWW.STAEHR.AS

01102526 Ann Design Ure Smykker 1   1 01/12/09   11:44:58
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LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Kulørt krystallyrik
Halskæde og øreringe fra 
Coeur de Lion 
Halskæde 1.559,-
Øreringe 599,-

Sort automatik
Sidste nyt fra schweiziske 
Zodiac: ZMX serien, her i 
46 mm i titan med safirglas 
og gummirem.
Pris circa 10.490,-

Stjernering
Vedhæng i 18 karat guld 
og oxyderet sølv fra 
Mads Heindorf 
Pris 12.600,-

Kroget ametyst
Twirl øreringe fra 
Lea i sølv med 
ametyster. 
Pris 370,-

Hængende lilla
Store facetslebne ametyster 
i forgyldte ophæng fra 
Kirsten Dyrum.
  Pris 235,-

Nervøse perler
Perler på lædersnor med 
knuder og sølvringe fra 
Bodil Binner.  
Pris 8.500,-
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LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Spinning 
Black Beauty øreringe
Øreringe 1.499,- 

Spinning 
Black Beauty kæde/ved-
hæng
Pris 1.999,-

Sort skønhed
Black Beauty hedder serien 
fra Spinning i sterling sølv, 
14 karat guld og sorte 
cubic zirkonia.

 Ring 1.499,-

Kantet skønhed
Lækker chronograf
i helstål fra 
Festina 
Pris 1.748,-

Kompakt kræs
Festina Chrono Bike
Tour de France Edition 2009
Pris 2.348,-

Støvring Design
sølvøreringe
Pris 195,-

Enkelhed gør det...
Inex diamantur i 
rustfrit stål.
Pris 1.698,-

Sølvflet
Lækkert sølvarbejde
i vedhæng fra Støvring
Design.
Pris 350,-



2010 TILBUD
Her får du et tilbud, man simpelthen ikke kan 
sige nej til. I denne pakke indgår alt, hvad en 
butik skal starte med, for at få en komplet  
løsning på lagerstyring...

Tlf. 70 200 256 www.pos4u.dk

Et stort antal guldsmede benytter allerede DiamondR systemet med stor glæde. 
Du er velkommen til at kontakte vores mange referencer som fx:
• Jacob Nielsen & Søn, att. Bjarne Vejsnæs, 74423546 (Jylland)
• Guldsmed Boye, att. Lars Boye, 86136444 (Jylland)
• Guldsmeden i Glamsbjerg, att. Erika Wadowski, 64723637 (Fyn)
• Carat Smykker & Ure, att. Kasper Rostmose, 33138065 (Sjælland)
• Guldsmedene Max Andersen, att. Helge/Asger Andersen, 46353650 (Sjælland)

• DiamondR Solo Software med modulerne:
 kunde / leverandør / vare / lager / salgs- og økonomioversigt
• Zebra Etiketprinter med 300 dpi opløsning
• Vedligeholdelsesomkostninger på kr. 1.196,- pr. år
• Undervisning og tilpasning i din forretning
• Hjælp og support fra vores firma i Aabenraa
• Installation af softwaren på din computer gratis!

 alt dette for kun:
 Kr. 15.000,- eks moms
 (Normalpris kr. 19.870,-)

Freelance female/male
commercial agent(s) for 
Benelux and/or Scandinavia 
countries

QUINN is a traditional yet modern 
manufacturer of branded gold, silver 
and stainless steel jewellery, which is 
only sold through selected specialist 
jewellery retailers.

Your role:
- Independent provision of services to customer base, cultivation
  of existing and acquisition of new customers
- Revenue-orientated implementation of sales and marketing
  strategy

Your qualifi cations:
- Successful sales person, with knowledge of the jewellery sector
- Enthusiastic and committed, with ability to work on own initiative
- Gregarious and approachable, with the ability to enthuse
  customers
- Fluency in English or German is essential

Please direct applications to:  QUINN Scheurle GmbH,
Gutenbergstraße 23, D-73525 Schwäbisch Gmünd, Germany.
Tel. ++49-7171-6000-32, E-mail: p.scheurle@quinn.de 
                                     www.quinn.de



Jenny christensen

Jenny Christensen er uddannet på College of 
Craft and Design i Nørre Sundby i 1999. 
Derefter har hun studeret emalje og patinering 
i fire måneder på Colorado Univer sity i Fort 
Collins, USA, samt arbejdet hos Hans Hansens 
Sølvsmedie i Kolding. Jenny Christensen har 
også været vejen forbi en læreruddannelse og 
et lærerjob med smykker som fritidsinteresse, 
men nu deler hun værksted i Vejle og går mål-
rettet efter at skabe Christensen Jewellery. 

www.christensenjewellery.dk

Christensen Jewellery er 
håndlavede smykker designet 

med tanke for kvalitet.
 – Feminint og organisk men på 
samme tid enkelt og ekssklusivt, siger 
Jenny Christ ensen. Jeg designer smyk-
kerne til at være personlige accesso-
ries, nogle til hverdagsbrug, andre til 
specielle lejligheder.
 – Det meste er i sølv kombineret 
med guld, sten og læder. Jeg kan lide 
farvespillet mellem de forskellige mate-
rialer. Alle smykkerne kan dog også fås 
i guld, hvis man ønsker.
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Loope
Loope er en ny smykkekollektion fra Jenny Christensen. Foreløbigt består 
den af armbånd, ring og halsbøjle.
 – Loope er knapper betrukket med skind, der hviler i skåle af fin sølv, 
fortæller Jenny Christensen. 
 – Man kan således skifte knapperne ud og kombinere dem på ny. 

Knappen og skålen køres på ringskinnen, halsbøjlen 
eller armbåndet, og kan køres af for at skifte knap-
pen ud til en anden farve, der matcher dit tøj.
     I denne første kollektion er farverne dyb rød, antik 
sort og sart gul. Knapperne med skål kommer i tre 
størrelser: 34, 24 og 19 mm. Man kan således vælge 
at kombinere farver og størrelse efter behag.  
 

kunstens heMMelige oPskriFt 2009

På Design Ure Smykker Messen i marts 2009 blev igen i år inviteret en  
række nye smykkedesignere på en stand, sponseret af Troldekugler.  
Jenny Christensen er den sjette præsentation af de nye talenter.

Slide-on øreringe i 
børstet sølv med 
topaz.

Roundo ringe 
i sølv med rubin

Sahaba broche 
i børste sølv



For  yderligere information:

3D-INVENTAR 
Ellegaardvej 10
6400 Sønderborg
Tlf: 73 12 10 00

www.3D-inventar.dk

Professionel butiksindretning 

Skræddersyede løsninger 

35 års erfaring

Von Finger, Odense

www.ravstedhus.dk

dråber stenkæder fattesten 
stort udvalg i diamantkæder

Kontoret åbent hver anden mandag
Gothersgade 12, 1123 København K 

Ring tlf. 27110804 eller 75780805 og få udvalg tilsendt
Foretager også specialslibninger
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KIRoMaNtIK 
  – KUNStEN at læSE I hæNDER

Kiro betyder hånd, og manti betyder spådom. Begrebet kiromantik stam
mer fra Grækenland og betyder forudsigelse af et menneskes skæbne samt 
be stem melse af dets karakter ved aflæsning af håndens linjer. Nu til dags er hånd
læsning et anerkendt redskab, selv om mange dog stadig mener, at det er noget 
mystisk noget.
 Hvorfor studerer man netop hænderne? Jo, her findes tusindvis af nerveenhe
der, der har direkte forbindelse til hjernen, og derfor betragter man håndfladens 
linjer og markeringer som et »spejlbillede« af ejerens personlighed samt fysiske og 
følelsesmæssige tilstand. Linjer og tegn forandres med tiden, præcis som fingre og 
håndflader kan blive mere kødfulde eller spinklere. Derfor kan gode som dårlige 
tegn faktisk både komme og gå.
 Et spændende område indenfor kiromatikken er ringe. Man er måske ikke 
bevidst om, hvorfor man sætter sine ringe, som man gør, eller hvorfor man har 
valgt netop de ringe, med de sten eller med den udformning eller det metal. 

Ubevidst ved man dog, at ringene sig
nalerer og understreger det, man 
gerne vil fortælle andre.
    En kiromantiker kigger på hænder
ne, hud, negle mm. og på ringe (arm
bånd betyder ikke noget). Det er aldrig 
tilfældigt, hvilke ringe man bruger. 
Men først og fremmest har det betyd
ning, hvilken finger man sætter sin ring 
på!

Kiromantiker Anne Marie Danefeldt.

Højre hånd 

symboliserer 

fremtiden,

venstre hånd 

følelser.

Tommelfinger 
Med en tommelfingerring 
understreger du virkelig din 
vilje. Du signalerer »min vilje 
ske«. Og egentligt så føler 
du dig også lidt hævet over 
almindeligt manuelt arbejde

Dét bEtYDER DIt  valG af fINGER!

Anne Marie Danefeldt er kiromantiker, kendt fra tvs Den nøgne 

Sandhed og Den 6. Sans og forfatter til bogen Håndlæsning for 

nysgerrige om blandt andet fingerringes betydning. Vi har spurgt 

hende, hvad det betyder, hvor vi sætter ringen.
Symbolik

Af psykoterapeut
Gunna Egelund
Hesselbjerg

Ringe kan både hjælpe og hæmme 
dig i at få det, du ønsker. Placering, udse
ende og de materialevalg understreger 
eller styrker dele af din personlighed.
 Hvis du for eksempel gerne vil have 
penge for dit arbejde, er det en god ide at 
bruge guld. Vil du finde kærligheden, er 
det ikke så smart at have en ring på ringe
fingeren, der ligner en vielsesring. Hvis du 
bruger sølv, er det lidt formildende, fordi 
sølv er det feminine, hvorimod guld er 
maskulint. 

Det er sjovt at lege med signalerne. Prøv 
det, og se hvad der sker!

Lillefingeren
Lillefingeren sættes i forbindelse med 
guden Merkur og handler om kommunika
tion. Mennesker, der bruger deres kom
munikationstalent, bærer ofte en lillefin
gerring, fx entertainerere og skuespillere, 
men også mennesker, der ønsker at tilhøre 
en randgruppe i samfundet fx homo
seksuelle. En lang lillefinger er ikke alene 
tegn på gode kommunikative evner, men 

tillige stor intelligens. En ring på den ne 
finger er tegn på ønske om seksuel uaf
hængighed. 

Ringfingeren
Ringfingeren er knyttet til guden Apollon. 
Ring på denne finger fortæller om en per
sons kærlighedsliv, kreativitet og kunstneri
ske evner. En lang ringfinger er tegn på  
kreativitet, gode kommunikationsevner og 
en person, der har let ved at udtrykke tan
ker, meninger og følelser. Kiromatikere 
oplever ofte, at denne finger er skadet, 



dét betyder dit  valg af finger!
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Ringfinger
Ringfingeren er jo 
den naturlige finger 
at sætte ring på – 
vielsesring eller store 
diamantringe. Det er 
da også kærlighedens 
finger...

Lillefinger
Lillefingeren handler om kommunikation. 
Mennesker der bruger deres kommunikationstalent 
bærer ofte en lillefingering. En ring på denne finger 
er også tegn på ønske om seksuel uafhængighed. 

Langfinger
Sætter man ring på sin  
langfinger, viser man, hvem 
man er inderst inde. Det er ofte 
mennesker, der står i opposition 
til samfundet, der bærer ring  
på den finger. Rockere bærer  
for eksempel ofte store provo-
kerende ringe på den finger.

Pegefinger 
Sætter man en ring på sin 
arbejdsfinger, pegefingeren,  
så viser man, at man er en 
autoritet på sit felt. Det er lidt 
blæret at bruge pegefingerring. 
Det er også en magtfaktor; en 
doktorring for eksempel bliver 
båret på pegefingeren. Det er et 
magtsymbol: »Jeg ved noget, og 
jeg har udrettet noget«. 

fordi mange mennesker har problemer 
med kærlighed. En ring på denne finger 
signalerer også personlig smag, stil og sta-
tus. Den appellerer mere til sympati end 
ringe på tommel- og pegefingrene, som 
snarere skal vække respekt eller frygt.  

Langfingeren
Langfingeren er knyttet til guden Saturn og 
en ring herpå siger noget om en persons 
almene karakter og ansvarsfølelse, det 
psykiske ståsted, egoet, det inderste jeg. 
En lang langfinger er tegn på en stærk og 

tillidsvækkende karakter. En kort langfin-
ger er tegn på impulsive beslutninger og 
tendens til ansvarsforflygtigelse. Lang-
fingeren har ofte skader, da den udtrykker, 
hvordan vi har det psykisk. Hvis der er 
noget galt, kan det læses på langfingeren.  
 En ring på denne finger viser ligeledes 
et behov for at stive sin selvtillid af. Især 
hvis det er en stor og prangende ring. En 
ring på langfingeren kan også være et 
udtryk for, at personen ønsker at tilhøre en 
bestemt gruppe eller kult – gerne noget 
der har med åndelig udvikling at gøre. Det 

kan være, man bekender sig til en kultur 
med egne love og regler, der står i kontrast 
til det omgivende samfund. Ring på denne 
finger ses ofte hos rockere og teenagere.
 
Pegefingeren
Pegefingeren er forbundet med guden 
Jupiter, den øverste gud. Da Jupiter står for 
arbejde, magt og økonomi, sender man et 
stærkt signal med en pegefingerring. Det 
kan virke provokerende, fordi man signale-
rer, at man er en autoritet på sit felt – at 
turde vise sin identitet på området. 

Organisk
14 karat rød- eller hvidguld med i alt 0,12 carat 
farvede brillanter. Nuran, pris 7.100,-

Strømlinet
Hvid- og rosaguld med 4 x 0,16 carat tw/vvs og 
3 x 0,15 carat pink diamanter. Ruben Svart, pris 
47.500,-

Designet
Guldring fra Toftegaard.
Pris 9.200,-



Ring på pegefingeren er også et magtsym-
bol. Hos katolske kardinaler og biskopper 
ser man en stor ametystring på Jupiter-
fingeren. Den viser, hvor megen stolthed 
en person har og behovet for magt. En 
lang pegefinger er tegn på en person, som 
hellere vil lede end følge. En ring på denne 
finger tyder på, at personen ønsker at 
fremtræde magtfuld, selvom det modsatte 
måske er tilfældet. Tyder på et ønske om at 
stive selvtilliden af.

Tommelfingeren
Tommelfingeren har ikke noget gudenavn. 
Den er selve mennesket, symboliserer det 
fysiske og har derfor ikke andet navn end 
tommelfinger. Bærer man ring på tommel-

fingeren, sig-
nalerer man 

»min vilje ske«. 
Det siger noget 

om den måde, perso-
nens energi flyder på samt 

personens mentale evner og karak-
terstyrke. Det virker stærkere, hvis man 
bruger guld end sølv, og det er nok skønne 
spildte kræfter, hvis man går ind i en dis-
kussion med et menneske med en guldring 
på tommelfingeren..!
 Med en tommelfingerring fortæller 
også, at man føler sig lidt hævet over 
almindeligt manuelt arbejde, og da man 
ofte ser teenagere bruge tommelfingerrin-
ge, vil mange forældre sikkert genkende 
denne beskrivelse.

Ingen eller alle
Der kan også være perioder i livet, hvor 
man slet ikke har lyst til at bære ringe. Det 
kan være fordi, man er igang med en per-
sonlig udviklingsprocess – de gamle ringe 
duer ikke mere, de sender ikke de rigtige 
signaler – og man er ikke nået så langt, at 
man er klar til at vælge nye.
 Et menneske med ringe på alle fingrene 
fortæller, at det er forvirret; vil både det 
ene og det andet. Det er ofte teenagere 
eller personer, der har rod i deres liv.
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Det er spændende at se på vielses- og forlovelsesringe. Valget fortæller nemlig om jeres indstilling 

til parforholdet, og den periode, hvor ringen blev købt. Materialevalget i vielses- og forlovelsesringe 

er ofte blandet – guld/sølv eller guld/hvidguld. Det er et smukt symbol på foreningen af det masku-

line (guldet) og det feminine (sølvet).

forlovelSe & vielSe

Når man ser på folks vielsesringe og 
forlovelsesringe, kan de sige, at det er et 
tilfælde, at de ser sådan ud, for den har 
kæresten eller manden valgt. Men det for-
tæller jo også lidt om personen, at han eller 
hun ikke selv vil være med til at bestemme, 
hvordan ringen skal se ud.
 Hvis du får en ring, der ikke passer til 

dig, så kan du ikke holde ud at have 
den på. Så vil du ikke bruge den. 

Eller også vil du få den lavet 
om, så den passer på en 

anden finger. 
 En vielsesring skal 
helst bæres på ringfinge-
ren, som er kærlighedens 
finger. Hvis ikke man har 
lyst til det, bør man måske 

overveje, om man overho-
vedet burde blive gift... 

Højre eller venstre  
– fremtid eller følelser?
En ældre »regel« tilsagde, at trolovelsesrin-
gen (forlovelsesringen) burde anbringes på 
venstre hånds ringfinger. Dette bundede i 
en tanke om, at der løb en blodåre direkte 
fra denne finger og til hjertet. 
 Imidlertid blev den venstre hånd opfat-
tet som »den forkerte«, hvor den højre 
hånd var »den rigtige«; dén der anvendtes, 
når man gav håndslag og afgav løfter. 
Derfor kunne man lige så vel hævde, at 
ringen burde sidde på højre hånds ringfin-
ger. 
 En salomonisk løsning på problemet har 
for mange været at placere forlovelsesrin-
gen på venstre hånd og derefter flytte den 
over på højre hånd efter vielsen, med min-
dre denne finger blev optaget af en ny 
vielsesring.

anne MarieS 
analySe

Et udvalg af skribentens egne ringe. 
Åbenbart er jeg meget forvirret, for jeg 
kan lide at bære ringe på en masse 
fingre. Ringene er af den græske 
designer Iosif på nær den på højre 
hånds langemand og de to sølvringe 
på venstre hånd, der alle er fra Støvring 
Design. Her er, hvad Anne Marie 
Danefeldt udleder af billedet:
 – Ringen på venstre pegefinger 
fortæller, at personen har et meget 
klart syn på sin arbejds situation, at hun 
lægger følelser i sit arbejde, men at 
hun også ved, at hun er en kapacitet 
på sit felt. Ringen på venstre langfinger 
fortæller, at hun har brug for at 
beskytte sig selv, men at hun ikke er 
bange for at vise, hvem hun er. Hun 
holder af orden, alt skal helst kunne 
puttes i kasser og rammer. Ringen på 
venstre ringfinger fortæller om et klart 
syn på kærligheden, og at hun er et 
følsomt menneske. 

Enkelhed
Randers Sølv
Sølv med to 14 karat 
guldhjerter. 
Hendes 1.650,-
Hans 925,-

Showcase
Stor sølvring med onyx, 
der dækker flere fingre.
Susanne Friis Bjørner
Pris 1.175,-



Fra et kiromantisk synspunkt burde man 
ideelt set bære sin forlovelsesring på højre 
ringfinger, da man hermed giver et løfte 
for fremtiden, og højre hånd i kiromantik-
ken netop altid fortæller om fremtiden. 
Viel ses ringen burde derimod altid sidde på 
venstre hånd og vise dybfølt kærlighed, da 
venstre hånd i kiromantikken fortæller om 
følelser. 

 Kilde: Anne Marie Danefeldt
 www.annemariedanefeldt.dk
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Farver og symboler i sten
Rød	 Feminin	energi	/	kvindelighed
Blå	 Maskulin	kraft	/	kommunikation
Lilla	 Åndelighed,	en	åndelig	indsigt
Sort	 Mystik,	at	kunne	se	bag	om	mørket
Grøn	 Hjerteenergi	/	hjertelighed
Klar			 Klart	syn
Perle	 Etik	og	ærlighed

Materialer og symbolik
Sølv 

Det feminine / åndelige
Hvidguld 
Guld 

Det maskuline / udfarende
  

Messing 
kraft / penge

Kobber  
Perle Renhed, kyskhed
Diamant Uskyld
Opal Trofasthed
Rubin Kærlighed
Månesten Ømhed

– Højre hånd: Pegefingeren fortæl-
ler igen, at hun er en kapacitet på 
sit arbejdsområde, men hun er 
typen, der sætter stor pris på det 
følsomme og kunstneriske og 
måske også kan arbejde med dette. 
Højre langfinger fortæller, at hun 
har et klart syn på, hvem hun er og 
er følsom. Ring fingerens ring er 
meget spændende og er egentlig 
den ring, der virker mest rigtig på 
denne hånd. Her er tale om et krea-
tivt menneske, der sætter stor pris 
på smukke kunstnerisk udformede 
ting; hun vil også gerne tale om 
disse ting. 
 – Det er markant, at der er så 
mange blå farver i ringene; den blå farve fortæller om kommunikation. Dog vil jeg sige, at hvis jeg i min konsultation mødte et men-
neske med så mange og så forskellige ringe, ville jeg bede vedkommende om at tage dem alle af og så begynde at mærke efter, 
hvilke ringe der er vigtige og rigtige lige nu... for denne blanding, og så mange ringe, fortæller mere om forvirring og ubeslutsomhed 
end noget specielt om personen. Derfor har jeg taget hver ring for sig og ikke en egentlig analyse af personen.
 – Jeg håber, at billedet er konstrueret!!!!

Klassisk 
alliancering
Hvidguld, gulguld 
eller rosa guld, 
hver med 0,20 
carat tw/vvs.
Ruben Svart, 
pris 8.500,-

Parallelle spor
I dag er der mange, 
der bruger ringe, der 
er lagt i parallelle 
spor, så der kan være 
flere farver, for 
eksempel sort 
udenom og rødguld i 
midten. Sporene kan 
være symbol på, at 
parret gerne vil gå i 
samme retning mod 
samme mål, men 
samtidig har brug 
for albuerum, så de 
holder sig på hvert 
sit spor. 
Melcher Copenhagen, 
pris fra 13.000,-



kunstens heMMelige oPskriFt 2009

På Design Ure Smykker Messen i marts 2009 blev igen i år inviteret en  
række nye smykkedesignere på en stand, sponseret af Troldekugler.  
Adrian Odogwu er den syvende præsentation af de nye talenter.

oroos/
adrian odogwu

Smykkefirmaet OROOS i Kolding blev 
startet i begyndelsen af 2009 med en serie 
helt unikke fingerringe i glas. Bag firmaet 
står Adrian Odogwu, der foruden at være 
formgiver af ringene også er freelance 
fotograf og fotokunstner. Adrian Odogwu 
har, fra ham var helt lille, lavet smykker til 
sine venner, og passionen for kunst og 
design har ført til disse specielle ringe, 
designet til den modebevidste og individu-
elle kvinde, som ønsker sig et smykke ud 
over det sædvanlige.
 Adrian Odogwu har været bosiddende i 
Danmark igennem de sidste mange år.
 
Adrian Odogwu
www.oroos.dk

Cartouche
Ringene er udført i  matterede 
overflader i en række farve-
nuancer. De ellipseformede 
hedder cartouche green, grey 
og brown. Pris 799,-

Rhombus
De firkantede 
ringe hedder 
rhombus grey 
og clear.
Pris 799,-

Serien er senest 
suppleret med 
armringe.
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Vi glæder os til at se dig
på Danmarks hyggeligste handelsmesse*. 

Du kan lige nå at booke én af de absolut sidste stande på: 
hw@designuresmykker.dk

Bestil adgangsbillet og se udstillerliste på: 
www.designuresmykker.dk



design ure 
smykker
messen
13-15 MARTS 2010 DGI-HusetVEJLE

Vi glæder os til at se dig
på Danmarks hyggeligste handelsmesse*. 

Du kan lige nå at booke én af de absolut sidste stande på: 
hw@designuresmykker.dk

Bestil adgangsbillet og se udstillerliste på: 
www.designuresmykker.dk

*) Bemærk: Design Ure Smykker Messen er en branchemesse – ingen adgang for private
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