
        JUL I SAMARKAND	
 SAMARKAND ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG HÅBER, AT 
NOGLE AF SAMARKAND´S EVENTYRLIGE VARER, FINDER VEJ UNDER	
TRÆET. VINTEREN STÅR FOR DØREN OG DET ER VIGTIGT, AT HOLDE 
SIG VARM OG GODT KLÆDT PÅ TIL EN FORHÅBENTLIG HVID JUL.	



Nu er det Jul igen og Samarkand er kommet helskindet gennem året. Butikken var så godt som lukket fra Marts til August, 
men hjælpepakkerne varmede meget og jeg kører nu på fuld juleblus igen. Men vareudvalget har ikke ændret sig så meget fra 
sidste år da jeg ikke kom til Indien for, at købe ind. Jeg var på vej, men så lukkede Danmark ned d. 11 Marts og jeg skulle 
være fløjet d. 10 Marts. Men det var nok heldigt ellers var jeg strandet dernede.	
Jeg brugte sommeren til, at sy nogle frakker i damask brokade med pelsbesætning, som jeg har drømt om længe, så dem viser 
jeg jer her. Jeg er meget inspiret af de gamle Russiske klædedragter med pelsbesætninger fra fordumstid.	
Jeg har også fået nogle meget smukke store sjaler i 100 % uld ( cm : 100 x 200 ) hjem fra min leverandør i Indien, som jeg 
også viser her. De findes både med sort og med mørkeblå bund.	
Så er der det med pelsen, som jeg har måtte hamstre nu og her, både ræv og mink, så jeg har til nogle år, så pelshattene er her 
stadig, både med broderi og i hel mink. Jeg har også fået Alpehuer hjem i økologisk merinould, som jeg har sat mink på i 
forskellige farver, det gælder om, at være lidt kreativ, når både samfundet og minken lukker ned. 	
Så på trods af, at der ikke er så megt nyt, så vil jeg bare ønske jer allesammen en Glædelig Jul og et Godt Nytår og lade jer 
vide, at jeg stadig er, at finde her på Dag Hammarskjølds Alle og jeg håber vi ses.	!
                                                      Der er 25 dage til Jul, så her er en lille ønske julekalender.



Store eksklusive sjaler i 100 % uld m. fin indvævet guldtråd. cm : 105 x 215.  Pris : 2.299,-  	
Sjalet fås med 3 forskellige slags mønstre, det fås også med mørkeblå bund. 



Alpehuer i 100 % økologisk merinould m. mink kant,	
m. lille bort. Fås i mange farver. pris : 1.999,-	
Begrænset udvalg.

Alpehue i lang model i 100 % økologisk merino uld.	
Den går godt ned om ørene, en rigtig god vinterhue.	
Pris : 499,-

Hue i hel mink. Jeg har gjort dem lidt kortere i år, så	
de ikke er helt så høje. Foret m. silke.	
 Pris ml. 5.800 og 6.500, alt efter mink pris.  	
Fås i flere farver. Begrænset udvalg.

Jeg har købt minkplader hjem til flere veste, Jeg har et 
par stykker på lager til Julepris på 12.000,-	
Jeg ved ikke hvordan mink situationen er fremover, så 	
det er begrænset hvad jeg kan lave med minkfoer.



Skriv for at indtaste 
tekst

Pelsjakke syet af bomulds damask.	
Jakken er med flagermusærmer, så 
mønsteret ikke bliver skåret over.	
Den er foret med blødt Japansk 
kimonosilke i samme farve og 
mellemforet med økologisk 100 % 
uldvat. Den er let som en fjer og 
vejer kun 800 gr.	
Den er kantet med offwhite 
tibetlam.	
Vedr. Pris : kontakt Samarkand

Pelsfrakke syet af gråblå bomulds damask. 
Frakken er med flagermusærmer, så 
mønstret ikke bliver skåret over. 	
Den er foret med 100% økologisk damask 
silke i sort med mellemfoer af 100 % 
økologisk uldvat. Den er let som en fjer og 
vejer kun 1100 gr. 	
Den er kantet med gråblå farvet ræv.	
Denne frakke er solgt, men kan laves på 
bestilling efter farvevalg.	
Vedr. Pris : kontakt Samarkand.


