
Pyssla dig lycklig!
Snart kommer designgruppen Fuldesigns bok Fulmonster, boken som gör upp med vad som anses vara fint och berättar att det ibland är
skönare att vara ful. I en maffigt pysslig bok ger Fuldesign oss massor av inspiration och tar oss med på en resa in i befrielsen från måsten,
omgivningens krav och syslöjdselitism.

Fulmonster, korsstygn, ful design och fint pyssel är sprängfy lld av  roliga, tankeväckande och inspirerande pyssel. I händelsernas centrum står Fulmonstren
som är små mjuka monster från den djupa blöta Tvåflodsskogen. Alla bär v i ett monster inom oss och i våra liv , i boken släpps de lösa! Författarna avslöjar
alla hemligheter så att du också kan skapa ett alldeles eget Fulmonster med en egen mörk historia. Alla fulmonster har en historia och att skriva den är
både terapi och voodoo, ett sätt att hantera både sina inre och y ttre monster.

Fuldesign tar oss i boken v idare in i pysslandets värld och v i får göra allt från glittersoldater med budskapet "Make glitter not war" och hulkiga
superstjärnor till lysande miljonprogram. Pysslen passar hela familjen, från stora till små. De flesta pysslen är enkla och v issa lite mer utmanande.

Det skulle inte vara en Fuldesignbok utan broderiet, och Fuldesign har tagit fram nya broderier enbart för boken - som till exempel korsstygnsbonader med
discodeviser, en modern märkduk och blommiga dödskallar.

Författare till boken är Roland, David och Pernilla, trojkan som utgör designgruppen Fuldesign. De arbetar hårt med att befria en stum designvärld fångad
i en avskalad och innehållslös form. Genom konst, produktformgivning, utställningar, inredningar, workshops, föreläsningar och handarbete frigör de oss
från perfektionshetsen och det tråkigt snygga.  

- Det här är en bok för dig som är sugen på att skapa. Det är en bok om att pyssla, om att skapa själv med dina egna händer. Du kan kalla det hantverk om du
vill. Eller slöjd. Vi kallar det pyssel för det är enklare så och ställer färre krav. En pysslare behöver inte oroa sig för att göra fel. En pysslare är fri. Och frihet är
bra ,́ berättar Roland Larsson, Fuldesigner.

- Du behöver inte vara duktig och det behöver inte bli fint. Det viktigaste är att du gör något, säger Pernilla Klüft, Fuldesigner.

- En vanlig tröskel för skapande är tanken att jag inte kan för jag har inte råd och därför har vi tänkt att genomgående i den här boken tipsa om pyssel som går
att göra med saker du redan har hemma. Du ska inte behöva shoppa för att sätta igång, säger David Klüft Frimark, Fuldesigner. 
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