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Engang var det at gå med pels forbeholdt det bedre borgerskab. Meget tantet – mindre trendy. I dag er pels en

markant del af modebilledet. Med andre ord – pels er hot.

Nu kan du lære at arbejde i pels.
Bogen er skrevet til dig, der gerne vil lære at arbejde med pels, så du selv kan lave accessories, smykker,
tasker, punge, tørklæder og boligtilbehør i pels. Bogen fortæller dig alt det, du har brug for at vide for at

komme godt fra start. Du lærer om materialer, værktøj og grundteknikker. Sidst i bogen er der projekter, så du
kan træne teknikkerne.

Bogen er én i en serie om både pels og læder. I samme serie er udkommet Henriette Andersens bog Læder –
en grundbog og den fælles bog Tasker – i læder og pels, hvor du får inspiration, mønstre og

arbejdsvejledninger til tasker, punge, iPad-covers, computercovers og mobilcovers i både læder og pels.
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