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Valleys of Himalaya
HÖST / VINTER 2018
I dalgångarna runt Kathmandu finns några av värlens
vackraste och mest imponerande textilhantverk.
Tygerna här har ofta en mycket kreativ och
omfångsrik blandning av färger och mönster.
De mixas gärna i lager på lager, med detaljer i mässing
och päls. Jordnära färger som Faded Rose och Valley
Green kombineras med toner av granit, sand och
färgpaletten från den evigt skiftande himlen.
Vi tog med oss den här inspirationen till Milanos
modekvarter där den fick växa samman med den
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sofistikerade trendmedvetenhet vi alltid finner där. Vi
adderade gulddetaljer och en liten ap-kompis för att
skapa en lekfull och färgsprakande kollektion.
Alla mönster är handritade och skapade i färgskalor
som matchar både varandra och kollektionens
basfärger. Vår ambition har varit att ta med en liten
bit av mystiken och skönheten i Himalayas dalgångar
hem hit.
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Stroller Bags
Våra exklusiva Åkpåsar är tillbaka i helt nya
mönster och färger. Med sina perfekta materialval
och genomarbetade små detaljer är de väldigt
uppskattade av såväl barn som föräldrar.
”Not FUReal” är med sin fluffiga pälsimitation det
här årets mest iögonfallande och unika nyhet.

«

Lekfulla detaljer

BabyOveraller
En produkt framtaget för att underlätta resande i
vinterklimat. Overallen är speciellt anpassad för
bilbarnstolen, och ger smidiga övergångar mellan
kallt utomhusklimat och varm bil. De dubbla
dragkedjorna över bröstet gör det enkelt att snabbt
reglera kroppsvärmen, utan att spänna loss barnet.
Dragkedjorna i botten gör det möjligt att konvertera
den från overall till åkpåse för ökad komfort utanför
bilbarnstolen, i till exempel barnvagn eller pulka.
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Vantar
Dessa underbara vantar finns i två storlekar. Den
mindre modellen är tum-lös och har stora muddar
som håller dem på plats, samt snören som binder
dem samman och förhindrar att de försvinner.
Den större modellen har dragkedja hela vägen
upp till tummen, vilket gör dem väldigt lätta att
få på och av. Det slitstarka yttertyget är självklart
vattenavvisande och behandlat med Bionic Finish
RUDOLF®

«

Winter Beanies & Caps

I den nya kollektionen hittar ni en underbar Merino
ullmössa i färgen ”Tender Blue”, en fluffigt härlig
”Not FUReal”, och givetvis fyra nya varianter av
vår populära och sköna Winter Beanie i bomull,
modal. och spandex
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Skötväskor

Den lite sportigare variant av skötväska vi
introducerade under fjolåret fick ett mycket positivt
mottagande och lanseras nu i tre nya färger. Lägg
där till ”Everest Feathers” och ”Midnight Bells”
som garanteat väcker ha-begäret hos många.
Skötväskor som fungerar lika bra som weekendbag, gym-väska eller bara en snygg handväska.

Zip&Go™
Låt Zip&Go™ den stå på skötbordet hemma,
laddad med allt som behövs för ett byte, när
det sedan är dags att ge sig ut på äventyr
drar du bara igen den och lägger den i väskan
eller vagnen. Den smidiga dragkedjan och
metallbågen som håller den vidöppen gör
blöjbyten i farten enklare än någonsin Storlek:
13x16x22.5 cm.

BackPack MINI™
Två nya versioner av vår uppskattade ryggsäck
för små äventyrare och bergsbestigare. Den
inkluderar läderdetaljer, en sittdyna, magnetlås,
dubbla dragkedjor, termosficka och en rad andra
finurliga detaljer.
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