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Midt i oktober 2015 udkommer den fjerde bog i serien om læder og pels 
på forlaget Andersen & Lepri 

 
Læder og pels er mere moderne end nogensinde før, og derfor udgiver de to forfattere og 
undervisere Henriette Andersen og Eva Deigaard Lepri nu deres fjerde bog. ”Mere – i læder og 
pels” er en opfølger til bøgerne ”Læder – en grundbog”, ”Pels – en grundbog” samt bogen ”Tasker 
– i læder og pels”, der udkom i 2014, og som udfyldte et tomrum i efterspørgslen på, hvordan man 
selv kan arbejde i de to lækre naturmaterialer. 
 
Mere – i læder og pels 
Er en bog, der giver inspiration og flere idéer til at arbejde i læder og pels. Bogen byder på 27 
smukke, funktionelle ting til boligen, til dig, til tasken og til turen. Alt sammen i læder og pels. Du får 
ikke alene en bog fuld af stilren, tidløs nordisk æstetik, du får også let tilgængelige mønstre, 
grundige arbejdsvejledninger, og en lang række billeder, der guider dig igennem store som små 
projekter. Lige fra knappen i pels, plaiden i sølvræv, krukker i læder til vådformet vægkurv.  
 
De helt grundlæggende teknikker i arbejdet med læder og pels bliver ikke gennemgået i bogen, så 
hvis du ikke før har arbejdet i materialerne, så anbefaler vi, at du læser de to forrige bøger i serien: 
Læder – en grundbog og Pels – en grundbog. I de to bøger får du den grundlæggende viden, du 
har brug for, når du skal arbejde med modellerne her i bogen. 
 
Vejledende udsalgspris: 348 kr. 
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ISBN: 978-87-996561-3-4 

I samme serie er udkommet 
 

     
 ISBN 978-87-996561-0-3 ISBN 978-87-996561-1-0 ISBN 978-87-996561-2-7 
 Vejl. udsalgspris 288 kr. Vejl. udsalgspris 288 kr. Vejl. udsalgspris 198 kr. 
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