Få alle dine skind med hjem.
Du er nu på jagt i Syd Afrika og får nedlagt de ønskede dyr.
Når du vælger trofæmodeller, er det vigtigt at du får alle
dine rest skind sendt med hjem.
På de næste sider kan du få lidt inspiration til forskellige
produkter, der kan fremstilles af dine bagskind, helskind.

Bagskind / Helskind.
Får du dine trofæer skalmonteret eller
skuldermonteret, har du hhv. helskind eller
bagskind tilbage.

Produkterne.
FORM2 producerer mange forskellige produkter af dine
skind på systuen i Vejle. Få dem gjort brugbare, som vi siger.
På de næste par sider kan du se et lille udvalg af de ting
vi har produceret.

Riffeltaske, rejsetaske, rygsæk, puff,
pøller, puder, brilleetui, taske til
Iphone, Ipad, computere,
hjemmesko, hynder til Y‐stol, 7’er
stol, og meget mere.
Kig forbi og få en snak om det din
nabo IKKE har.

Riffeltasken.
Kvalitetsriffeltaske, hvor vi bruger
1 – 2 bagskind, alt efter
størrelsen. Vi bruger det bedste
kærnelæder sammen med dit
skind. Tasken er polstret indeni,
så den yder optimal beskyttelse.

Lækker puff.
Disse unikke puff, har fyld af blød
pudevår, eller hårdt skum, alt
efter hvad du skal bruge den til.

Pøller.
Dejlige pøller med pudevår fyld.
Pøllerne er 20 * 45 cm, den
perfekte størrelse til sofaen.

Puder.
Puder i alle størrelser, alt efter
bagskindets størrelse. Ofte lader
vi halen sidde, hvis den er
præsentabel.

Rejsetaske.
Lækker rejsetaske med indvendig
foer og lommer.
Kvalitets lynlås og spænder.
Kan produceres af 2 bagskind
eller f.eks. hel bleesbuck.

Rygsækken.
Denne rygsæk er produceret af
springbuck, men alle skind /
bagskind kan bruges.
Bagside og bund af kærnelæder.
Justerbare bæreremme.

Hynder.
Her en hynde til Y‐stolen. Hynden
har udskæringer, så den passer
ned i stolen.
Bagside af kærnelæder.

Mindre rester.
Selv mindre rester kan bruges til
små håndtasker ( clutch ),
julesokker, punge, dørstoppere,
julehjerter, der er jo næsten
ingen grænser.
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