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Inledning
Opinionen kring pälsdjurfarmning är tydlig i Sverige, 7 av 10 svenskar är emot pälsdjur-
farmning.1 Trots det så säljs och tillverkas pälsprodukter i Sverige. Missledande märkning 
av päls är en undersökning som Djurens Rätt har arbetat med sedan sensommar 2016. 
Undersökningen görs tillsammans med Fur Free Alliance och samma granskning utförs av 
elva organisationer, inklusive Djurens Rätt, i tio olika länder. En sammanställande rapport  
för alla länder lanseras under Q1 av 2017 och heter Mislabelled & Misleading – Why 
Consumers Need Clear Labelling of all Real Fur.  

Undersökningens syfte är att kartlägga huruvida den befintliga förordningen för att märka 
pälsdetaljer i handeln och annat animaliskt material, Artikel 12, efterlevs av aktörerna ute 
på marknaden samt kunna få en överblick om förordningen uppfyller sitt ursprungliga syfte. 

Vilka är Djurens Rätt? 

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med mer än 40 000 
medlemmar. Organisationen är partipolitiskt obunden och arbetar för en värld där djur 
respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi granskar, påpekar  
problem och presenterar lösningar. Vi bedriver opinionsarbete och påverkar lagstiftning.  
Vi kontaktar företag och coachar dem i deras arbete med djuretik. Vi inspirerar konsu-
menter att göra djurvänliga val.



Vilka är Fur Free Alliance? 
Fur Free Alliance (FFA) är en internationell sammanslutning av ca 40 djurrätts- och djur-
skyddsorganisationer världen över. FFA arbetar genom opinionsbildning och kontakter 
med näringslivet för att öka medvetenheten hos allmänheten och företag om de djuretiska 
problemen med pälsdjursfarmning.

Varför gjorde vi den här undersökningen? 
För att konsumenter ska kunna göra medvetna val måste de få information av aktörer och 
producenter om vad de produkter och tjänster de konsumerar innehåller och innebär. Redan 
2011 infördes Artikel 12 i Europaparlamentets och Rådets förordning, nr 1007/2011,  
(hädanefter Förordning 1007/2011) vars syfte var att skydda konsumenter från att oavsikt-
ligt köpa textilier som innehåller äkta päls eller läder. Päls används som bland annat detaljer 
på jackor, handskar, mössor och koftor med mera. För många konsumenter kan det därför 
vara svårt att särskilja äkta djurpäls från högkvalitativ syntetisk päls.3 Därför har man i  
Förordning 1007/2011 tagit fram en märkning specifikt för dessa plagg för att ge konsu-
menterna möjlighet att identifiera päls i olika plagg.3 Textilier som innehåller max 20  
procent päls, läder, dun eller djurben måste därför märkas med “innehåller icke-textila 
delar av animaliskt ursprung” för att ge konsumenterna möjligheten att identifiera dem.



Artikel 12

Textilprodukter som innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung
1. Förekomsten av icke-textila delar av animaliskt ursprung i textilprodukter ska anges genom att 

frasen ”Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung” återges på etiketten eller märkningen 
av produkter som innehåller sådana delar närhelst de tillhandahålls på marknaden.

2. Etiketten eller märkningen får inte vara vilseledande och ska vara sådan att den lätt kan förstås  
av konsumenten.

Djurens Rätt och Fur Free Alliance ser att förordningen brister i några viktiga delar, till 
exempel finns det inget krav på att märka produkter som innehåller mer än 20 procent 
päls. Enligt Konsumentverket är den enda regleringen för dessa plagg att det inte får vil-
seleda konsumenten, det vill säga att riktig päls marknadsförs som fuskpäls eller tvärtom. 
Vidare täcker inte lagstiftningen heller accessoarer som skor, väskor och nyckelringar. 
Detta har också betydelse för allergiker, för vilka päls är en potentiell hälsorisk.3 

I Artikel 12 av samma förordning förtydligas tillämpningsområden, i vilken bestäms att 
produkter som består av minst 80 viktprocent textilfibrer täcks av förordningen. Textilfi-
ber inkluderar inte animaliskt material annat än ull. 

Vad säger tidigare studier? 
Tidigare har organisationen Humane Society International (HSI) genomfört en liknande 
undersökning vid slutet av 2015. HSI är en global djurskyddsorganisation som arbetar för att 
hjälpa alla djur, inklusive djur i laboratorier, i livsmedelsindustrin, djur som familjemedlem-
mar och vilda djur. Organisationen är, liksom Djurens Rätt, medlem i Fur Free Alliance. 

Undersökningen som HSI utförde visade att 87 procent av plaggen som borde ha fallit  
under artikel 12 inte använde märkningen trots att lagstiftningen trädde i kraft 8 maj 
2012. Den 9 november 2014 var sista datumet för plagg som redan fanns på marknaden 
utan märkning att säljas. 

I förordningen föreskrivs ett undantag från obligatoriska märkningskrav för skräddarsydda 
textilprodukter som tillverkas av skräddare som är egenföretagare.



Hur gjorde vi? 
Undersökningen utfördes under hösten 2016 av utvalda organisationer inom Fur Free  
Alliance. För att göra undersökningen så enhetlig som möjligt följde alla deltagande  
organisationer samma enkätmall. Gemensamt beslutades det att 80 plagg med riktig päls 
skulle undersökas per land. För att avgöra om plaggen innehöll djurpäls eller inte används 
en guide. Se bilaga 1. 

För att ytterligare granska om plaggen verkligen innehöll riktig päls valdes fyra plagg 
ut, alla klassade som textilprodukt och saknade Artikel 12-märkningen. Dessa köptes in 
av organisationen och skickades till Microtex där en mikroskopisk undersökning med 
referensprover gjordes. Microtex är en teknisk textilkonsult som specialiserat sig på bland 
annat materialidentifikation. Där konstaterades att plaggen innehöll djurpäls samt vilka 
djur pälsen troligen kom ifrån. Se bilaga 2. 

Varje organisation fick välja i hur många städer eller stadsdelar undersökningen skulle 
genomföras. I Sverige valdes Stockholm och Umeå. I Stockholm undersöktes fyra olika 
stadsområden, Solna, Kista, Skärholmen och Centrala Stockholm för att få geografisk 
spridning. I Umeå undersöktes centrala Umeå. Personerna som utförde undersökningen 
besökte olika butiker för att sedan slumpmässigt välja ut plagg med äkta päls som sedan  
dokumenterades i enkäten. Se bilaga 3. 

För att underlätta dokumentationen av plaggen 
klassades plaggen i sex olika kategorier:

1. Jackor eller kappor
2. Hattar
3. Halsdukar 
4. Väst 
5. Handskar 
6. Tröjor

Även återförsäljare kategoriseras i  
fem olika kategorier för att förenkla  
dokumentationen:

1. Marknad eller stånd 
2. Enskild butik 
3. Nationell kedja 
4. Internationell kedja 
5. Internationell designer

Det här hittade vi!  

Dessa plagg undersöktes av Microtex.



Resultat av de 63 undersökta plaggen

Totalt undersöktes 63 plagg och av dessa klassades 57 som en textilprodukt. Övriga sex 
plagg innehöll mer än 20 procent päls och behövde därför inte ha en märkning i enlighet 
med Artikel 12 i Förordning 1007/2011.

Av de 57 textilprodukter som bör ha märkning enligt artikel 12 är enbart 21 stycken  
korrekt märkta. Det är med andra ord 57 procent av plaggen som saknar den obligatoriska 
märkningen.

Slutsats
Vi valde att undersöka 63 plagg då vi upptäckte att det var ungefär samma nationella buti-
ker som sålde päls och deras plagg var desamma i alla stadsdelar. 63 plagg är ett begränsat 
antal plagg som inte nödvändigtvis representerar hela marknaden men som ändå indikerar 
på att Artikel 12 inte efterlevs av aktörer ute på marknaden. Dessutom ser vi liknande 
tendenser i övriga länder som utförde undersökningen. 

Djurens Rätt och Fur Free Alliance anser att förordningen var ett bra initiativ men måste 
efterlevas och framför allt utvecklas för att verkligen uppfylla syftet att skydda konsu-
menter från att missta äkta päls för fuskpäls. Plagg som utgörs av mer än 20 procent päls 
bör också märkas och märkningen bör inkludera även accessoarer som skor, väskor och 
nyckelringar. 

Plagg som kräver märkning enligt Artikel 12 men saknar den

Plagg som är korrekt märkta enligt Artikel 12

Plagg som inte kräver märkning enligt Artikel 12

10 %

33 % 57 %



Rekommendationer till politiker
Vi rekommenderar att det införs ett nytt lagstiftningskrav som garanterar att konsumenter 
kan vara säkra på att de undviker produkter som innehåller djurpäls. Det nya kraven bör 
täcka följande produktinformation.

•	 Arten	från	vilken	pälsen	härrör	(både	det	vedertagna	och	vetenskapliga	namnet)
•	 Ursprungsland	av	pälsen	(där	djuret	föds	upp	och	dödas)
•	 Hur	djuret	fötts	upp	och	dödats	(om	djuret	fångats	genom	fälla	eller	 

fötts upp i en bur, till exempel)

Informationen bör vara obligatorisk för alla produkter som innehåller djurpäls, inklusive 
kläder, handväskor, skor och accessoarer, oberoende av värdet på produkten eller mängd 
päls som produkten består utav. Informationen bör finnas med på tvättrådsetiketter.
Informationen bör även framgå för produkter som säljs på nätet eller i tryckt katalog.
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          Field Guide to Telling Animal Fur from Fake Fur 
 

With raccoon dogs being skinned alive and sold as faux fur on jackets, consumers and retailers need to check fur-trimmed 
products to ensure the material is really fake. Here are three tests that you can do to help identify questionable fur as real 
or fake.  If you are ever in doubt, don’t buy it. Other testing methods and indicators not on this list—including the push 
pin test, the blow test, the finger roll test, the color of the fur, the length of the fur, and the relative softness of the fur—
should not be relied upon. This guide is not intended as a substitute for professional testing by experts in order to comply 
with applicable laws or for other reasons. Learn more at www.humanesociety.org/furfree.  

1. Check the base of the fur for skin or fabric. Push apart the fur and look at the material at the base of the hairs.  If the 
base material is not visible or unclear, and you own the garment, break the stitching and look at the non-hair side of the 
fur base, being sure to peel away all the layers of lining.   

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Check the tips of the hairs for tapering. Both animal fur and fake fur come in many different colors and lengths. 
However, if animal fur has not been sheared or cut to a uniform length or had the guard hairs plucked out, you may be 
able to examine the tips of the longest hairs and see that they taper into a fine point—like a cat's whisker or sewing needle.  
Good lighting and a magnifying glass are helpful, as is holding the hairs up against a white surface.    

 

 

  

 

 

 

 
 
3. The Burn Test (only if you own the coat).  Animal hair smells like human hair when burned; fake fur made from 
acrylic or polyester—the two most commonly used synthetics—does not.  Carefully remove just a few hairs and then, 
holding them with tweezers above a dish or other non-flammable surface, ignite them with a cigarette lighter. Make sure 
to burn them away from the original garment and anything else flammable. Never conduct the burn test on hairs still 
attached to the jacket. The burn test should only be conducted by adults.  

FAKE FUR: The surest sign of fake fur is 
seeing the threadwork backing from which the 
“hairs” emerge.  

ANIMAL FUR: The surest sign of animal fur 
is leather/skin (usually white or tan, but 
possibly the color of the fur if it has been 
dyed).   

ANIMAL FUR: Animal hairs—especially the 
thicker guard hairs (seen here)—can often be 
seen tapering to a point. NOTE: This test can 
give a false negative for animal fur if the hairs 
have been sheared or plucked. 

FAKE FUR: This image shows the straight 
across cut of a fake fur “hair.” NOTE: Tapering 
has not been seen on any fake fur samples to 
date, but such a process may exist, or come into 
existence. 



                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Francesca Vilches 

Animal Ethics Consumer Officer 
Djurens Ratt 
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Stockholm 
 
 
 
 

                                              TEST REPORT 
 
Analysis of Fibre Samples: Fur Trim Portions of Garments 
 
The above samples of fur have been identified microscopically by detailed 
examinations and comparison with authentic reference samples. The 
following diagnostic features and likely species types were recorded: 
 
 
Belle Shoes Fur Trim  
 
Fine Fibres 
Scales are diamond petal to irregular mosaic. Distant margins, some near, 
with some prominent distal edges. Ladder medullae. 
 
Coarse Fibres (Guard Hairs) 
Regular diameter, some diamond and irregular petal scaling with more mosaic 
towards tips. Smooth, near margins. Fine lattice medullae. Some distal edges 
may have been raised by bleaching/dyeing. 
These features are most consistent with fox.  
 
Belle Shoes Fur Trim Hooded Pullover 
 
Fine fibres 
Mainly diamond petal to mosaic scaling with distant margins. Some 
lanceolate. Prominent distal edges. Length of some scale margins can exceed 
fibre diameter. Pigment varies, some densest nearer medullae. Mainly ladder 
but some narrow interrupted medullae. 
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Coarse Fibres (Guard Hairs) 
Regular diameter with fine lattice medullae. Smooth, close to near margins 
with some irregular waved mosaic patterning. Areas of irregular and some 
diamond petal scaling.     
 
Most features are most consistent with raccoon dog, though some are closer 
to fox. 
 
 
SALT 
 
Fine Fibres 
Very fine diameter fibres. Single chevron to irregular waved mosaic scaling, 
near to distant margins. Ladder medullae. Distal edges moderately prominent. 
 
Coarse Fibres  
Multiserial ladder medullae. Lanceolate scaling with near margins changing to 
irregular waved mosaic down lengths. Close to near margins. 
 
These features are most consistent with chinchilla, however fine (very 
young) rabbit cannot be wholly excluded. 
 
 
Market Ostermaln 
 
Fine fibres 
Mainly diamond petal to mosaic scaling with distant margins. Some 
lanceolate. Prominent distal edges. Length of some scale margins can exceed 
fibre diameter. Pigment varies, some densest nearer medullae. Ladder to 
narrow interrupted medullae. 
 
Coarse Fibres (Guard Hairs) 
Fine lattice medullae. Smooth, close to near margins with some irregular 
waved mosaic patterning. Pigment varies, often densest nearer medullae.    
 
These features are most consistent with raccoon dog. 
 
 
 
 
 
 
 

Phil 
Dr PH Greaves 
 



Your reference 

number

Type of 

retailer 

Name of 

retailer

Address of retailer Brief description of 

clothing garment 

examined

Type of 

clothing 

garment

€ Cost of 

clothing 

garment 

Is clothing 

garment a 

"textile 

product"

Did you 

find the 

Article 12 

wording 

on the 

clothing 

garment 

What does 

the fabric 

content 

label say

State, if noted 

on a label, 

what animal is 

named as fur

State, if noted 

on a label, 

what the 

country of 

origin of the 

fur is 

State, if noted 

on a label, 

where the item 

was made

Brand of 

clothing 

garment

other information you 

found on the clothing 

garment examined

to cross reference 

with photos & if 

item 

bought/tested

choose 

from 1 of 

5 types

example: knitted hat 

with fur pom pom

choose from 

1 of 6 types

price in € 

euros

at least 80% 

textile, ie wool, 

cotton etc - see 

note): yes/no

yes/no example: 

100% acrylic

example: rabbit 

fur

example: 

Finland

example: China see note for examples

1 2 Miva Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur tirm 12 264,39 yes No 100 % 

polyster, 90 % 

down, 10 % 

feathers

No animal stated - Denmark Etage Kolumn1

2 2 Miva Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 240,26 yes Yes 100 % Nylon 

100 % polyster

Raccoon - Germany Concept

3 2 Miva Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

vest with fur edge 6 76,82 No Yes 100 % fur Rabbit - China Soya concept   

4 2 Vivaldi Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 389,86 yes yes 100 % polyster 

100 % polyster 

100 % bomull 

80 % down 20 

% feather 

Raccoon - Hollies

5 2 Vivaldi Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 341,12 yes no 100 % polyster 

100 % nylon 

80 % down 20 

% feathers 

Raccoon Rockandblue

6 2 Vivaldi Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Poncho with fur trim 6 214,38 no no 100 % polyster 

100 % polyster 

100 % bomull 

80 % down 20 

% feather 

No animal stated - - Hollies

7 2 Vivaldi Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

gloves with fur trim 5 38,9 yes no 100 % leather 

100 % polyster 

No animal stated China Orchid

8 2 Vivaldi Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

hat with fur ball 2 38,9 yes no 100 % acrylic 

100 % Raccoon

Raccoon China Orchid

9 3 Belle Shoes Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 175 yes no 100 % polyster 

99 % cotton 1 

% glue 45 % 

cellulose 55 % 

polyurethane 

100 % polyster

Raccoon China Jayloucy

10 3 Belle Shoes Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 97,39 yes no 93,5 % 

polyster 6,5 % 

cotton 100 % 

polyster 100 % 

fur 

Raccoon China Attentif Picture/labb result 



11 3 Belle Shoes Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

cardigan with fur trim 6 48,65 yes no 60 % Viskos, 

30 % 

Polymide, 10 

% Elastane

No animal stated China Lely wood Picture/labb result 

12 3 Johnells Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 828,57 yes yes 100 % polyster 

75 % Acrylic 25 

%polyster 62 

% acrylic 38 % 

polyster 90 % 

down 10 % 

feather

Rabbit and Asiatic 

Raccon

China Parajumpers

13 3 Johnells Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

hat with fur ball 2 38,9 yes no 90 % 

polyester, 10 

% cotton

Raccoon Hollies

14 3 Johnells Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 731,08 yes yes 92 % polyster, 

foder 100 % 

polmyde, 90 % 

down, 10 % 

feathers 

No animal stated Woolrich

15 3 Johnells Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 648,21 yes ja  85 % 

polyester, 15 

% cotton,  100 

% nylon,  100 

% nylon, white 

duck down, 

natural coyote 

fur

Coyote Canada Canada Canada 

Goose

16 2 Dressed & 

Denim

Björnvägen 1, 906 40 

Umeå

Jacket with fur trim 1 300,94 yes no Easy nylon, 

real fur

No animal stated - - Saki

17 2 Dressed & 

Denim

Björnvägen 1, 906 40 

Umeå

Jacket with fur trim 1 596,82 yes no 100 % polyster 

75 % Acrylic 25 

%polyster 62 

% acrylic 38 % 

polyster 90 % 

down 10 % 

feather

Raccoon/Rabbit Finland/China China Parajumpers

18 2 Dressed & 

Denim

Björnvägen 1, 906 40 

Umeå

Jacket with fur trim 1 330,9 yes yes 100% nylon, 

foder 100% 

polyester,

fyllning 80% 

dun och 20% 

fjädrar

No animal stated - - Rock and 

Blue

19 2 Modigt Marknadsgränd 9, 904 

22 Umeå

hat with fur ball 2 - yes no 90 % acrylic, 

10 %  fur

Marmote - - -

20 3 Nicole Skolgatan 64A 903 29 

Umeå

poncho with fur trim 6 60,5 no yes 100 % acrylic, 

100 % rabbit 

fur

Rabbit China The soya 

concept

21 3 Nicole Skolgatan 64A 903 29 

Umeå

vest with fur edge 6 60,5 no yes 100 % acrylic, 

100 & rabbit 

fur

Rabbit China The soya 

concept

22 3 Nicole Skolgatan 64A 903 29 

Umeå

hat with fur ball 2 25,2 yes no 100 % acrylic No animal stated China -

23 3 Salt Hötorget, Stockholm cardigan with fur trim 6 48,17 Yes No 80 % acrylic 20 

% Nylon

No animal stated Picture/labb result 

24 1 Marknad Östermalm, Stockholm hat with fur ball 2 27,9 Yes No 100 % acrylic No animal stated China - Picture/labb result 



25 3 Salt T-centralen, Stockholm Jacket with fur trim 1 433,88 yes yes 90 % 

polyester, 10 

% cotton

Raccon Hollies

26 1 Market T-centralen, Stockholm hat with fur ball 2 14,29 yes no 100 % acrylic No animal stated China -

27 2 Wacko Drottninggatan 29, 111 

51 Stockholm

Jacket with fur trim 1 288,61 yes yes 100 % acrylic, 

70 % down 30 

% feathes 

Raccon Sweden Saki

28 2 Wacko Drottninggatan 29, 111 

51 Stockholm

scarf with fur details 3 66,6 yes no 100 % acrylic 

100 % fur 

No animal stated CRN

29 2 Manhattan Drottninggatan 61, 111 

21 Stockholm

vest with fur edge 6 91,6 no no 100 % fur Rabbit & Marmot Manhattan

30 2 Manhattan Drottninggatan 61, 111 

21 Stockholm

Poncho with fur edge 6 15,35 yes no 100 % acrylic No animal stated China Manhattan

31 3 Nicole Drottninggatan 67, 111 

36 Stockholm

cardigan with fur trim 6 48,17 yes no 80 % acrylic 20 

% Nylon

No animal stated Chica London 

32 3 Nicole Drottninggatan 67, 111 

36 Stockholm

hat with fur ball 2 19,21 yes no 100 % acrylic No animal stated China - 

33 2 Ohio Sergelgatan 11, 111 57 

Stockholm

Jacket with fur trim 1 125,39 yes no 100 % acrylic No animal stated China Wulux 

34 2 Ohio Sergelgatan 11, 111 57 

Stockholm

Jacket with fur trim 1 125,39 yes no 80 % rayon 11 

% PU 9 % 

Viscose 100 % 

polyster 

No animal stated China Wulux 

35 2 NK Hamngatan 18-20, 111 

47 Stockholm

coat with fur trim 1 549,71 yes no 100 % wool 

100 % viscose 

100 % polyster 

Sjubb (raccon) Bulgaria Sandro Paris 

36 2 NK Hamngatan 18-20, 111 

47 Stockholm

coat with fur trim 1 - yes no 100 % New 

Wool 100 % 

Viscose 100 % 

polyster 100 % 

cotton

sjubb (raccon) Bulgaria Sandro Paris 

37 2 NK Hamngatan 18-20, 111 

47 Stockholm

Jacket with fur trim 1 405,31 yes yes 100 % Polymid No animal stated Cara Ctere

38 2 NK Hamngatan 18-20, 111 

47 Stockholm

Jacket with fur trim 1 578,19 yes yes 56 % 

polyamide 44 

% polyster 100 

% polyster 

Fox Marella 

39 3 Best of 

Brands 

Regeringsgatan 48, 111 

44 Stockholm

Jacket with fur trim 1 723,84 yes yes 100 % polyster 

75 % Acrylic 25 

%polyster 62 

% acrylic 38 % 

polyster 90 % 

down 10 % 

feather

Raccoon/Rabbit Finland/China China Parajumpers 

40 2 NK Hamngatan 18-20, 111 

47 Stockholm

coat with fur trim 1 810,71 yes yes 100 % wool 

100 % Viscose 

Raccoon Cinzia Rocca

41 3 Salt Rådhusesplanaden 1, 

903 28 Umeå

Jacket with fur trim 1 457,6 yes no 90 % 

polyester, 10 

% cotton

Raccoon Hollies

42 2 Miva Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 317,17 yes yes 100 % 

polyster, 70 % 

down 30 % 

feathers

Raccoon - China Luhta



43 2 Miva Bredholmsgatan 4, 127 

48 Skärholmen

Jacket with fur trim 1 249,87 yes yes 100 % polymid 

100 % polyster 

90 % down 10 

% feathers 

No animal stated - Germany Barbra Lebek

44 2 She Store Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Jacket with fur trim 1 317,17 yes yes 100 % polyster 

100  % nylon 

80 % down 20 

% feathers  

Raccoon Rock and 

Blue

45 2 She Store Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Jacket with fur trim 1 494,98 yes no 100 % Nylon 

100 % polyster 

100 % Real fur 

90 % down 10 

% feather 

No animal stated - China Pajar Canada

46 3 Salt Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Jacket with fur trim 1 427,88 yes yes 90 % 

polyester, 10 

% cotton

Raccoon - - Hollies

47 3 Diables Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

cardigan with fur trim 6 57,02 yes no 60 % Viscose 

30 % elastan 

10 & polymid

No animal stated - China Flam Mode

48 3 Diables Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Jacket with fur trim 1 161,63 yes no 100 % polyster 

99 % cotton 1 

% glue 45 % 

cellulose 55 % 

polyurethane 

100 % polyster 

No animal stated - China Jayloucy

49 3 Diables Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

cardigan with fur trim 6 37,98 yes No 80 % viskos 30 

% elastan

No animal stated - FS Millenium

50 3 Thernlunds Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Poncho with fur trim 6 247,49 yes No Wool, Viscose 

, Cashmere 

Raccoon Italy Mala Alisha Saga Fur 

51 3 Thernlunds Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Poncho with fur trim 6 304,61 yes No 60 % Acrylic 20 

% Alpaca 20 % 

Wool

Raccoon Italy Mala Alisha Saga Fur 

52 3 Thernlunds Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Jacket with fur trim 1 625,39 yes yes 60 % Cotton 

40 % 

polyamide

Coyote Canada Vietnamn Woolrich

53 3 Thernlunds Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Poncho with fur trim 6 266,53 yes no 40 % wool 30 

% viscose 20 % 

polymid 10 % 

cashmere

Raccoon Italy Mala Alisha Saga Fur 

54 4 Illums 

Bolighus

Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

gloves with fur trim 5 76,06 no no 100  % 

polyster 100 % 

Sheep leather 

100 % Rabbit 

fur

Rabbit Markberg

55 4 Lexington Stjärntorget 2, 169 79 

Solna

Jacket with fur trim 1 665,85 yes no 59 % polymid 

41 % cotton 

100 % polyster

Raccoon Lexington 



56 3 Salt Man Hanstavägen 55 F, 164 

53 Kista

Jacket with fur trim 1 428,26 yes yes 90 % polyster 

10 % bomull 

100 % polyster 

100 % polyster 

80 % down 20 

% feathers

Raccoon Hollies

57 3 Johnells Hanstavägen 55 F, 164 

53 Kista

Jacket with fur trim 1 761,42 yes no 100 % Nylon 

100 % Raccoon

Raccoon China Kenzo

58 3 Johnells Hanstavägen 55 F, 164 

53 Kista

Jacket with fur trim 1 475,85 yes yes 100 % polyster 

90 % down 10 

% feathers

No animal stated - Hetrego

59 3 Jackie Hanstavägen 55 F, 164 

53 Kista

Jacket with fur trim 1 999,49 yes yes 100 % Nylon 

100 % polyster 

Asiatic Raccoon Finland Burburry

60 3 Jackie Hanstavägen 55 F, 164 

53 Kista

Jacket with fur trim 1 1189,86 yes yes 100 % Polymid 

90 % Down 10 

% feathers

Asiatic Raccoon Finland Moncler

61 3 Jackie Hanstavägen 55 F, 164 

53 Kista

cardigan with fur trim 6 285,57 yes No 40 % Wool, 30 

% Viscose , 20  

% Cashmere 

No animal stated Italy Mala Alisha Saga Fur 

61 3 Jackie Hanstavägen 55 F, 164 

53 Kista

Hat with fur ball 2 57,11 Yes no 50 % acrylic 50 

% wool 

No animal stated HPI Original 

of Sweden

Saga Fur 

63 3 Diables Hanstavägen 55 F, 164 

53 Kista

Jacket with fur trim 1 114,04 yes no 100 % polyster 

100 % polyster 

80 % down 20 

% feathers 100 

% raccoon

Raccoon Diables 


