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Fredag den 28. september 2012

2.

3.

1. B
 åde Susanne Juul og Ragnar R. Jørgensen
holder af friluftsliv og naturoplevelser,
dog på hver sin måde, da kun Ragnar
Jørgensen er jæger.
2. H
 attenåle og emblemer får en jæger
tildelt, når han eller hun har deltaget
større jagter, som f.eks. en kongejagt.
3. Fjer fra perlehøner og ænder er
inspirationen til de smukke hattenåle.
4. En smuk fasan kan altid inspirere.
5. T
 raditionelt bruger man rypefjer til at
sætte i en jagthat, men Ragnar Jørgensen
har primært brugt ande- og perlehønefjer
som inspiration for sine hattenåle.
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På hat med
jagtsæsonen
“Der er ingen tvivl om, at behovet for eksklusive jagthatte
er der, og især pigerne har ikke
kunnet få deres egne smarte,
feminine hatte,” siger Susanne Juul, som bakkes op af
Ragnar Jørgensen, der ser sine
smykkefjer som et kunstnerisk
statement.

En modist og en guldsmed er gået
sammen om at lave nogle eksklusive
jagthatte til årets jagtsæson med
tilhørende hattenåle af sølv og emalje
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E

n jagthat er ikke bare en
jagthat. Den må gerne signalere personlighed og kvalitet – på samme måde som alle
andre hatte.
I de fleste jagtforretninger finder man et stort
udvalg af jagthatte til mænd, men

der er sjældent nogen specielt
til kvinder. Så de tager ofte
bare en jagthat til herrer på.
Det bør der rådes bod på,
tænkte guldsmed og passioneret jæger Ragnar R. Jørgensen, som præsenterede sin idé
med eksklusive jagthatte pyntet med en hattenål frem for
den traditionelle fjer for modist Susanne Juul. Hun faldt
for ideen, da hun fik en “wow”oplevelse over, at de sammen
kunne skabe noget unikt.

Fjer som inspiration
“Hattenålene er lavet med fjer
som inspirationskilde. Materialet er sølv med emalje, som
kan laves i mange, forskellige
farver,” siger Ragnar R. Jørgensen, som indtil videre har lavet
12 forskellige modeller.
Den største af dem ligner
en fjer fra en perlehøne – sort
med hvide prikker, og de små
er inspireret af ænders små
halefjer. Som passioneret jæger siger han stort set aldrig

nej til en jagt, og han er meget eventyrlysten og deltager
i jagter over hele verden.
“Det har været et rigtig
spændende projekt, da Ragnar
og jeg taler samme sprog, selv
om vi repræsenterer hver vores håndværk,” siger Susanne
Juul, der i sine hatte lægger
stor vægt på gode materialer,
flot form og flotte farver.
“Det har været sindssygt
sjovt at lave jagthatte til begge
køn, der som en ekstra detalje
får et tvist af personlighed
ved hjælp af Ragnars smykkearbejde,” siger Susanne Juul,
som elsker praktiske hatte af
høj kvalitet i gode materialer,
hvor håndværket er i orden.
Og det krav skal en god jagthat opfylde.

*
82 %
*af Børsens læsere holder sig opdateret med
nyheder, uanset hvor de er. Kilde: Index
DK/Gallup Marketing 4+1 k. 2012.
Ring 72 42 33 20 og få kontakt med
Danmarks mest værdifulde læsere.

asel@borsen.dk

Krøyers Plads
Premiere

søndag d. 7. okt.
kl. 12-14

Velkommen til Strandgade
Nu lancerer NCC Bolig eksklusive lejligheder på Krøyers Plads i hjertet af København. Her er en fantastisk udsigt, ægte Christianshavnerstemning,
og boliger langt ud over det sædvanlige. Lejlighederne er med altan, egen parkeringsplads og uden bopælspligt.
Har du lyst til en enestående lejlighed på en helt særlig beliggenhed, så kom forbi til premiere på søndag d. 7. oktober kl. 12-14
på Færgen Grønsund, Strandgade 100.
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