
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kugle vedhæng inkl. Kæde. 
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Forglem mig ej smykket. 
Lavet af Smykke Design By 

Mette P 
Vejledende prisliste 2021 

 Hvis du har særlige ønsker til et Minde Smykke, 
så tag endelig kontakt til mig. Prislisten er 
vejledende, og et hvert smykke er unikt, der er 
aldrig to smykker der bliver helt ens. 

Kærlig hilsen Mette P 
 

Forglem mig ej. 
Kugle ca. 12 mm 
med kæde 42 cm. 
Standart ophæng 

med 24 karat 
bladguld, hår eller 

aske. 
Lavet i 925 sølv 

der er forgyldt med 
14 karat guld. 

Lille skytsengle 
ved sat vedhænget. 

999,- kr. 

 

Forglem mig ej. 
Kugle ca. 12 mm 
med kæde 42 cm. 
Standart ophæng 
med hår eller aske. 
Lavet i 925 sølv. 

599,- kr. 
 

Forglem mig ej. 
Kugle ca. 12 mm 
med kæde 80 cm. 
Standart ophæng 
med hår eller aske. 
Lavet i 925 sølv, 

der er forgyldt 
med 14 karat guld 

799,- kr. 

 

Forglem mig ej. 
Glas kugle ca. 12 
mm med kæde 42 

cm. 
Standart ophæng 

med aske. 
Lavet i 925 sølv, 

599,- kr. 
Tillæg for 

forgyldt med 14 
karat guld  
175,- kr. 
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 Andre smykker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forglem mig ej 
eller 

kærlighedssmykke 
Aflang glasrør 

med hår eller aske. 
Standart ophæng 
med 42 cm kæde. 
Lavet i 925 sølv, 

der er forgyldt 
med 14 karat guld 

799,- kr. 
 

Forglem mig ej 
eller 

kærlighedssmykke 
Aflang glasrør 

med hår eller aske. 
Standart ophæng 
med 42 cm kæde. 
Lavet i 925 sølv,  

599,- kr. 
 

Forglem mig ej eller 
kærlighedssmykke. 

Ørestikker i sølv med hår 299,- 
Ørestikker i sølv med aske 299,- 

Øreringe i sølv med perle 
vedhæng 399,- 

Tillæg for forgyldning med 14 

karat guld 125,- kr. 

Forglem mig ej 
glas perle der 

passer til Pandora 
armbånd. Lavet i 

glas med aske. 
Laves med kerne i 

925 sølv,  
599,- kr. 

Tillæg i forgyldt 
med 14 karat guld 

100,- kr. 

 

Forglem mig ej 
herrearmbånd med 

aflang glasperle 
med aske 

Flettet læder rem 
med stål magnet 

lås 
Fås i Sort eller 

brun  
399,- kr. 

 

Forglem mig ej 
eller 

kærlighedssmykke 
Hjerte vedhæng i 

glas med aske. 
Standart ophæng 
med 42 cm kæde. 
Lavet i 925 sølv,  

599,- kr. 
Tillæg i forgyldt 

med 14 karat guld 
175,- kr. 

 

Forglem mig ej 
eller 

kærlighedssmykke 
Hjerte vedhæng i 

Resin med hår 
eller aske. 

Standart ophæng 
med 42 cm kæde. 
Lavet i 925 sølv,  

599,- kr. 
Tillæg i forgyldt 

med 14 karat guld 
175,- kr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skytsengle og andet til dit smykke. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Forglem mig ej 
eller kærligheds 

ring med 
perle i Resin med 

hår eller aske. 
Lavet i 925 sølv,  

599,- kr. 
Tillæg i forgyldt 

med 14 karat guld 
175,- kr. 

 

Kærligheds armbånd flettet at halehår 
fra din hest/pony 

Armbåndet koster 699,- med sølv lås 
Tillæg for forgyldt med 14 karat guld 

175,- 
Perle vedhæng i Resin med hår eller aske. 

Lavet i 925 sølv,  
299,- kr. pr. vedhæng 

Tillæg i forgyldt med 14 karat guld 125,- 

 

Skyts engel lavet 
i 925 sølv,  
599,- kr. 

Tillæg i forgyldt 
med 14 karat 
guld 255,- kr. 

Kan hænges ved 
smykket eller 

hænge for sig selv 
i en kæde. 

Prisen er uden 
kæde 

 
 

Pote lavet i 925 
sølv,  

299,- kr. 
Tillæg i forgyldt 

med 14 karat 
guld 175,- kr. 

Kan hænges ved 
smykket eller 

hænge for sig selv 
i en kæde. 

Prisen er uden 
kæde 

 

Tillægspriser for længere 
kæder. 

Sølvkæde 45 cm. 25,- kr. 
Sølvkæde 50 cm. 50,- kr. 
Sølvkæde 60 cm. 100,- kr. 
Sølvkæde 80 cm. 175,- kr. 
Sølvkæde 100 cm. 255,- kr. 
 
Sølvkæde FG m/14 karat guld  
45 cm. 100,- kr. 
Sølvkæde FG m/14 karat guld  
50 cm. 150,- kr. 
Sølvkæde FG m/14 karat guld  
60 cm. 199,- kr. 
Sølvkæde FG m/14 karat guld 
80 cm. 275,- kr. 
Sølvkæde FG m/14 karat guld  
100 cm. 355,- kr. 
 
 
 


