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Bogen fortæller dels om den historiske og kulturelle baggrund for tæppehåndværket, dels om mønstre,
teknikker og kvaliteter i håndknyttede tæpper, først og fremmest fra Iran. Med et væld af billeder og stor
fortællelyst guider forfatteren, Martin Munkholm, læseren gennem landets provinser til vidt forskellige
traditioner og tæppekulturer.
Læseren kommer med på indkøbsture hos nomaderne, bliver vist rundt i tæppevaskerierne og får en grundig
indføring i ligheder og forskelligheder mellem tæpper fra de forskellige dele af landet. Desuden er der en
introduktion til, hvilken symbolsk betydning tæppernes mønstre kan have. To meget anerkendte iranske
eksperter er gæsteskribenter i bogen. De fortæller om verdens dyreste tæpper og om et ægte, håndknyttet
tæppe på størrelse med en fodboldbane – det største, der nogensinde er knyttet. Herudover indeholder bogen
også en række gode tips til, hvad man bør være opmærksom på, når man går på tæppeindkøb, samt praktiske
råd om, hvordan man behandler og bevarer sit tæppe.
Om forfatterenMartin Munkholm har en livslang passion og ekspertise inden for ægte tæppekunst. Han er
udlært tæppehandler, har erfaring fra utallige rejser til Iran, har undervist på universitetsniveau i Iran, holder
foredrag og har bidraget med sin viden på dansk tv. Martin Munkholm er desuden siden 2009 formand for
Brancheforeningen for Orientalske Tæpper.
Chem-Dry er Danmarks førende specialister inden for tæpperens, gulvpleje og møbelrens. Specialvask og
rensning af ægte tæpper. Levering og afhentning i hele Danmark 125 Kr. KREATEX. Tæpperens og
tæppevask i dybden Tilfør unik kulturhistorie til dit hjem med håndlavede og håndplukkede ægte tæpper fra
Marokko. Vi er Danmarks største og ældste specialfirma indenfor vask af ægte tæpper. Specialvask og

rensning af ægte tæpper. Det skulle have været en helt almindelig ferie i et lejet hus i en fransk landsby.
Renseri tæpper og møbler. dk.
Vi er Danmarks største og ældste specialfirma indenfor vask af ægte tæpper. Amlou tilbyder et unikt udvalg
af marokkanske tæpper. Vask af tæpper Vi vasker tæpperne i store speciallavede vaskekar. Aktuelle tilbud
Køb og salg af ægte tæpper fra bla. Selvom den amerikanske kaffekæde Starbucks er skudt op flere steder i
Istanbul de seneste år, må du ikke rejse til byen uden at få en ægte kop tyrkisk kaffe. Mere end 50 års erfaring
har gjort os til eksperter.
1001 nat fest: Er I tiltrukket af Østens mystik, kan Festeriet gnide på Aladdins lampe og forvandle Jeres
lokale til et eventyr for en aften.

