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BRUDEBUKETTER. AF: SANNE BACH LAURIOSEN FOTO: VON EINEM FLOWER SOLUTIONS

NORDISK MESTER I

-

Annette von Einem, indehaver af Von Einem Flower Solutions i
København, er blandt Danmarks absolut bedste blomsterdesignere.
Ved de Nordiske Mesterskaber i Blomsterkunst 2009 blev hun en
suveræn vinder i brudebuketbinderi.
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NORDISK MESTER I 

Annette von Einem, indehave r af Von Einem Flower Solutions i 

K0 be nhavn , er bla ndt Danmarks absolut bedste blomste rdesignere . 

Ved de Nord iske Mesterskaber i Blomsterkunst 2009 blev hun en 

suvemm vinde r i brudebu ketb inderi. 

-



En smuk buket til bruden, der ønske

noget helt enkelt og specielt. Syet IiOe, en
lille krans af ornithogalum, perler og små

frøstande samt en midte af million

star-brudeslør. Rigtig flot til en helt enkel
og smal kjole.
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En smuk buket til bruden, der 0nsker 

nagel helt enkelt ag speciell. Syet lilje, en 
lille krans af arnithagalum, perler og små 

frnstande samt en midte af million 

star-brudesl0r. Rigtig flat til en helt enkel 

og smal kjole. 
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01. Elegant og stilren borddekoration. De

S-formede skåle er fyldt op med stilke og

derefter pyntet med ranunkel. ærteblomster,

løjtnantshjerte, agapanthus og mini asters.

02. Dråbeformet brudebuket i lyse forårsfarver.

Buketten er bundet på et stativ af limefarvet

bonsaitråd. Blomsterranker af blandt andet

grønne og lysegule krysantemum, hvide

orkideer. grøn jule ruse og hjerteranke.

03. Brudebuket af hvide liljeknopper i en

spiral. I midten af buketten en pude af

grønne nelliker, hvide orkideer, hjerteranke

og brombær. Dråben består af græs, tilantia,

hjerteranke og perler

D4. En fuldt koncentreret Annette Vnn FinRm

ved de nordiske mesterskaber i moderne

blomsterkunst 2009.
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01. Elegant og stilren borddekoration. De 

S-formede skåle er fyldt op med stilke og 

derefter pyntet med ranunkel. aerteblomster, 

l0jtnantsh1erte, agapanthus og m iniasters. 

02. Dråbeformet brudebuket i lyse forårsfarver. 

Buketten er bundet på et stativ af limefarvet 

bonsa itråd. Blomsterranker af blandt andet 

gr0nne og lysegule krysantemum, hvide 

orkideer, gr0fl jul~rus~ ug hjerteranke. 

03. Brudebuket af hvide liljeknopper i en 

spiral. I midten af buketten en pude af 

gr0nne nelliker, hvide orkideer, hjerteranke 

og brombaer. Dråben består af graes, tilantia. 

hjerteranke og perler. 

04. En fuldt koncentreret Annette Vnn Finem 

ved de nordiske mesterskaber i moderne 

blomsterkunst 2009. 



Den smukke ag spændende

proteablcmlst er fyldt med million

star-brudeslør, enkelte blade af

hjerteranke og en orkide sam

blikfang.
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Den smukke ag sprnndende 

proteablom"st er fy ldt med million 

star-brudesl0r, enkelte blade af 

hjerteranke ag en orkide som 

blikfang. 
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