
Påske
PYNT TIL HØJTIDEN



Påskebordet

Dæk et fint påskebord i flotte pa-
stelfarver, om det er med servicen 
eller med blomster, æg og serviet-
ter, så kan du nemt imponere dine 

gæster med pynt.

Flotte kunstige pæoner i en lanter-
ne/potte på bordet, og nogle far-
verige æg blandet med små fine 

påskekyllinger, måske en lille rede 
på hver tallerken, så er det bare at 

servere den dejlige påskemad.

https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/4501-paeon-buket-pinkfersken-35cm-kunstig-blomst.html




Påskeblomster og grene

Påsken er tiden, hvor mange pynter op i deres 
hjem til lækre påskefrokoster med deres fami-

lie og venner.

Med kunstige blomster og grene er der rig 
mulighed for, at skabe den helt rette påske-
stemning - f.eks. en smuk pastelfarvet buket 

til påskebordet eller grene arrangeret i en stor 
gulvase på gulvet, der kan pyntes med påske-

æg og kunstige fugle.

https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/1603-paaskelilje-i-hvid-59cm-kunstig-blomst.html


Naturligt Påskebord

Er du til mere diskret påskepynt, så er fine 
hvide æg spredt rundt på bordet, og æg på 
fuglereder, med og uden kunstige fugle et 

godt valg.
 

Som blomsterdekoration kan du bruge en 
trækasse/murstensform, og fylde den med 
nogle kunstige tulipaner og perlehyacinter 

i hvide og lilla farver, en dekoration der 
holder sig smuk hele påsken.

https://brondsholm.dk/paske/8029-dekorationsaeg-3str-aegte-aeg.html
https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/8011-vintergaekker-i-bundt-6stk-18cm-kunstig-blomster.html
https://brondsholm.dk/fugle/7801-fuglereder-m-fugl-og-aeg-6-stk-kunstige-fugle-.html
https://brondsholm.dk/paske/7800-g-i-pose-48stk-kunstige-aeg.html
https://brondsholm.dk/paske/7794-g-i-pose-72stk-kunstig-aeg.html


https://brondsholm.dk/paske/138-g-i-pose-24stk-kunstige-aeg--8718305080604.html
https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/1458-tulipaner-i-potte-23cm-med-5-blomster-hvid-kunstig-blomst.html
https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/7996-perlehyacint-i-potte-blaa-23cm-kunstig-blomst.html
https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/7995-perlehyacint-i-potte-hvid-23cm-kunstig-blomst.html


Pynt op med æg

Vi har æg af ægte skaller dekoreret 
med guldmønster, hvide æg med guld-
tusch, så du kan skrive navn på dem 

og bruge dem som bordkort.

Der er også plast æg i flotte farver, og 
nogle med prikker eller blomster ma-
let på. Styrophor æg dækket med fine 

ægte fjer.

https://brondsholm.dk/pske/525-paaskekrans-hjerte-31cm-med-dekoration-og-hvide-aeg.html


https://brondsholm.dk/pske/465-paaskeaeg-8cm-m-fjer-ophaeng-i-2stkpakke.html
https://brondsholm.dk/pske/466-paaskeaeg-6cm-m-fjer-ophaeng-i-6-stkpakke-8718533895308.html
https://brondsholm.dk/pske/466-paaskeaeg-6cm-m-fjer-ophaeng-i-6-stkpakke-8718533895308.html


https://brondsholm.dk/pske/659-paaske-kyllinger-6-stk-65cm-8716128053225.html


Pynt op med søde små
påskekyllinger, farverige og 

mønstrede påskeæg.
  

Lav dekorative bukketter af 
smukke gule påskeblomster 

som bl.a. tulipaner og 
krokus.

Fuglerede m/mos
Kr. 19,- 

Grise i filt, 3 stk.
Kr. 29,-

Påskeæg m/ mønster, 
12 stk.
Kr. 59,- 

Alle priser er inkl. moms og vi tager forbehold for evt. fejl og prisændringer.

Påskekyllinger m/sløjfe eller 
kasket, 8 stk.
Kr. 39,-

Tulipanbuket 
m/7 blomster
Kr. 139,- 

Påskeliljer i bundt 
m/6 stk.
Kr. 79,- 

Får i filt, 3 stk.
Kr. 29,-  

Æg m/ophæng og 
guldmønster, 12 stk.
Kr. 79,- 

Krokus stilk
Kr. 19,-

Vintergækker i 
bundt, 6 stk.
Kr. 39,-

Fuglereder m/fugl og æg,
6 stk.
Kr. 89,- 

Perlehyacint i potte
Kr. 39,- 

https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/8014-paaskeliljer-i-bundt-6stk-22cm-kunstige-blomster.html
https://brondsholm.dk/fugle/7801-fuglereder-m-fugl-og-aeg-6-stk-kunstige-fugle-.html
https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/133-tulipanbuket-47cm-med-7-blomster-gul-kunstig-blomst.html
https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/3299-krokus-30cm-kunstig-blomst.html
https://brondsholm.dk/pske/3329-fuglerede-brun-m-mos-9cm-8505440351016.html
https://brondsholm.dk/pske/7946-faar-i-filt-3stk-5cm-kunstige-dyr.html
https://brondsholm.dk/pske/8050-g-m-ophaeng-og-guld-moenster-12stk-aegte-skaller.html
https://brondsholm.dk/pske/7945-paaskeaeg-m-moenster-12stk-6-farver-.html
https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/7996-perlehyacint-i-potte-blaa-23cm-kunstig-blomst.html
https://brondsholm.dk/kunstige-blomster/8011-vintergaekker-i-bundt-6stk-18cm-kunstig-blomster.html
https://brondsholm.dk/pske/7947-grise-i-filt-3stk-5cm-kunstige-dyr.html
https://brondsholm.dk/pske/8056-paaske-kyllinger-m-sloejfe-el-kasket-8stk-45cm.html

