Susanne Juul
har i 25 år kreeret
skønne hatte i Store
Kongensgade

JEG GÅR ALDRIG PÅ
Det kræver sit at være selvstændig, men den
kendte modist Susanne Juul er så vild med sit job,
at hun håber at kunne blive ved i mange år endnu.
Nede i
butikkens
kælder
arbejdes
der flittigt
med nye
kreationer.
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Glade kunder og kollegaer
kiggede forbi, da Susanne
Juul fejrede festligt jubilæum i sin hatteforretning på
Store Kongensgade i det indre København.
Her har den 58-årige modist kreeret hatte i alskens
former, farver og materialer
igennem 25 år.
– Det føles simpelthen så
godt, fordi jeg har fået lov at

lave mit fag i 25 år og haft
forretningen i al den tid.
– Det, der driver min
glæde ved at have min forretning, er selvfølgelig alle
de søde og gode kunder, der
kommer igen og igen, lyder
det fra dagens hovedperson,
der spreder god stemning
ved dagens reception med sit
positive væsen.
Susanne Juul har dog
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MARYS FLOTTE
HATTE OG HUER

Blandt Susanne Juuls
mange kunder er også
kronprinsesse Mary.
BILLED-BLADET har kigget i arkiverne og fundet
flere af den danske modist Susanne Juuls chikke
hovedbeklædninger,
som kronprinsessen har
båret gennem årene.

Under det officielle besøg
i Grønland i 2004 bar Mary
den grønne hæklede uldhue,
kaldet Musling.

PENSION
– Alt, hvad jeg ser, inspirerer mig.
Jeg kan se en bil, et hus eller en
sko og få lyst til at lave en form.
Den kreative hjerne kører hele
tiden, fortæller Susanne Juul.

været i gang med sit fag i
langt flere år end de 25.
Tilbage i 1976 blev hun
elev hos den legendariske
modist Ingeborg Larsen i
Modemagasinet på Nørrebrogade. Derefter gik det
videre til hattesalonen Vagn
på Strøget, hvor der kom
store, kongelige navne som
dronning Silvia og dronning Ingrid. Inden Susanne
Juul fik sin egen butik, nåede hun også at være på Det
Kongelige Teater i 10 år.
– Når jeg laver hatte, går
jeg meget op i, at de er pro-

portioneret rigtigt og har de
rette farver. Og så skal materialerne være i topkvalitet. Jeg går ikke på kompromis med det. Når folk køber
en hat, er det en investering, fordi den holder
længe, siger Susanne
Juul, som elsker sit
arbejde, der lige så
meget er en hobby.
– Jeg kan ikke
forestille mig, at jeg
nogensinde skal på
pension. Jeg bliver
ved så længe, jeg synes, det er sjovt.

Den flotte store stråhat, pyntet med en
hvid blomst og fjer, fuldendte kronprinsesse Marys elegante look til prins Oscars dåb i
slotskirken i Stockholm i maj.

Fortsættes
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Den tjekkede
velourfilthat i
nougatfarve med
grosgrainbånd og
-sløjfe sad, som
den skulle, da
kronprinsessen besøgte
Samsø sammen med sin
mand og det
hollandske
kongepar i 2015.

En veloplagt kronprinsesse
døbte sidste sommer tankskibet ”Stenaweco Impulse”
klædt i en dejlig sandfarvet stråhat med stor bølget
skygge, pyntet med en stor,
håndlavet blomst i silketaft.

Sammen med kronprins Frederik på besøg i de to jyske byer
Hinnerup og Hadsten
i 2012. Her var kronprinsessen chik med
en petrolfarvet sisalstråhat i 1950’er–stil
med en stor sløjfe i
samme materiale.

Mary var helt med på
moden, da hun bar en kæk
Gatsby-hat i hvid uld af
Susanne Juul ved åbningen
af ”Hjerteugen 2006”.

Flotte
hatte
Mary med en
smart, strikket
uldhue, model
Kosak, i Grønland i 2004.

Under det officielle besøg i
Polen i 2014 bar kronprinsessen en festlig rosafarvet
filthat i 1950’er–stil med
pynt af filtblade og fjer.
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