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"Filt og fantasi" er en grundbog om filtning.

Tidigere brugere af N/N Hæfterne vil se, at den er næsten identisk med "Filtning for Alle.....", som i en del  år
er udkommet i almindelig papirudgave. N/N Hæfterne som udgiver af papirudgivelser er nu stoppet, men

byder i stedet på en e-udgivelse, da filtning som hobby for trænede, så vel som nybegyndere,  stadig er langt
fremme i billedet.

At begynde ved begyndelsen vil sige vådfiltning, men i slutningen åbnes til tørfiltningen, som bliver stadig
mere almindelig, og som bliver grundigt behandlet i en ny-udgivelse i foråret 2009 med bogen "Glad filt", fra

forlaget Klematis, og med Anna Agnete Nissen og Jørgen Vagn Nielsen som forfattere.

Teksten til Filt og fantasi er forfattet af Anna Agnete Nissen, der også optræder med fotos og lidt
illustrationer, og de fleste tegninger er af Jørgen Vagn Nielsen.

Prisen er holdt lavt, så det er muligt at få en grundbog for rimelige penge.

Foruden de klassiske filtetemaer bygger bogen på forfatterens særlige interesse for modellering i massivt
uldflor.
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