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sine ikoniske lamper? Hvorfor er Margretheskålen godt design? Og hvad er design egentlig?

'Den lille bog om dansk design' formidler designernes arbejde med problem, proces og produkt i øjenhøjde
med børn. Den handler om æstetik og skønhed, men mest om glæden ved det gode håndværk, kærligheden til

materialet og med PH's ord "at turde og at lege".

Bogen fortæller historien bag det gode design, som vi alle kender og omgiver os med. Vi støder både på
klassikere som den ikoniske PH-lampe, Royal Copenhagen stel og Kay Bojesen aben. Bogen er skrevet i et

sprog, så både unge og gamle kan være med.

Marie Hugsted er uddannet tekstildesigner og lærer, og har i mange år formidlet dansk design i indland og
udland, samt skrevet undervisningsmateriale om design for Designmuseum Danmark og Trapholt.
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