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Våra posters finns i 21x30, 30x40 samt 50x70,  
några i flerpack.  

Du hittar all info och aktuella priser på;  
www.magicandprints.com
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Hitta rätt

It’s Magic!

Magic & Prints producerar  
grafiska prints i olika kollektioner.

Vi tillverkar produkter som posters, kort och  
andra tryckta inredningsdetaljer. 

Vi väljer de klimatsmartaste alternativen  
vid produktion och val av material. 

Made in Sweden. 

Tipsa oss gärna! 
Du kan vara med och påverka vårt utbud.   

Your wish can come true.

Välkommen in i vår värld!  
See you!
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”Min värld är snäll. Även om vi är en spökfamilj, så är vi som vilken  
familj som helst. Det är en ganska stillsam värld här, långt borta från 

den snabba och högljudda därute. I min värld är det lugn och ro.  
Vi har tid att prata med varandra och vara tillsammans.  

Det är ganska tyst här, de ljud du hör är kanske en uggla som hoar eller 
en kedja som rasslar. Eller Labolina som låter som en fyr.”

LILLA SPÖKET LABAN

 Vi på Magic & Prints känner oss så där lite lagom härligt skräm-
da, men framför allt mäkta stolta över att få jobba i Labans snälla 

värld, med hans familj och alla vänner. Vår inspiration till  
produkterna sker från alla de över 100 barnböcker som Inger och 
Lasse Sandberg skapat genom åren. Några av titlarna har getts ut  

på 33 språk. I över 30 år har deras böcker dessutom varit på  
andra plats i den svenska biblioteksstatistiken, alla kategorier! 

Skrämmande fantastiskt!
Läs mer om karaktärerna på; spoketlaban.com

Spöken finns visst!
De flesta av oss känner  

i alla fall till ett.
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© TRE SANDBERG AB

Du kan träffa Lilla Spöket Laban och hans vänner  
på Örebro Slott och Värmlands Museum.
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1. Labankort i set med 6 st Vykort i A6 och 4 st Paketkort i 53x148 mm 2. Laban 123 poster, finns i tre olika färg- 
alternativ och Lillprins Bus poster. 3. Laban ABC poster, finns i tre olika färgalternativ. 4. Laban & Labolina,  
posters i 2-pack. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com
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1. Labankort i set med 6 st Vykort i A6 och 4 st Paketkort i 53x148 mm. 2. Laban ABC poster, finns i 
tre olika färgalternativ. 3. Lilla Spöket Laban poster, med val mellan åtta olika färgbakgrunder. 4. Laban  
och rustning poster. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com
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1. Lillprins Bus och månen poster.  2. Laban och månen poster. 3. Labolina och månen poster. 4. Laban 123 poster, 
finns i tre olika färgalternativ. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com
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1. Laban 123 poster, finns i tre olika färgalternativ. 2. Laban och Labolina, posters i 2-pack. 3. Laban tykasse i ekologisk 
bomull, fairtrademärkt, med långa band, 115 kr. 4. Lilla Spöket Laban poster, med val mellan åtta olika färgbakgrunder.  
5. Laban ABC poster, finns i tre olika färgalternativ. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och 

aktuella priser; www.magicandprints.com
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1. Laban A5 Miniposter/Vykort, 4-pack, med Laban, Labolina, Lillprins Bus och Busan. Baksidan är som vykort klart att 
skriva och skicka en hälsning eller fästa på stora paket. Lika fina att dekorera med i barnrummet. All info och aktuella  

priser; www.magicandprints.com
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1. Laban ABC poster, finns i tre olika färgalternativ. 2. Lilla Spöket Laban poster, med val mel-
lan åtta olika färgbakgrunder. 3. Laban och månen poster. 4. Laban & Labolina, posters i 2-pack.  
Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com
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3 4

1



21

1. Lilla Spöket Laban poster, med 
val mellan åtta olika färgbak- 
grunder. Våra posters finns i  
21x30, 30x40, 50x70, några i fler-
pack. All info och aktuella priser; 

www.magicandprints.com

1



“Alfons är en vanlig kille som bor med sin pappa i en förort – 
var som helst i världen. Han tycker om att spela fotboll,  

bygga koja och leka med sina vänner. 
Han är glad och busig men kan också bli ilsken, svartsjuk  

och spökrädd – precis som alla andra.” 
GUNILLA BERGSTRÖM

 Alfonso, Willi Wiberg och Mikko Mallikas ...  
Gunilla Bergströms böcker om Alfons har  

översatts till 40 olika språk.
Vi är stolta över att få arbeta med finaste Alfons.

Läs mer om Alfons på alfons.se

Vi bara älskar Alfons.
Han har inspirerat oss  

till en Alfons-kollektion.

© BOK-MAKAREN AB
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På Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg och Funnys Äventyr i Malmö finns massor  
av roliga Alfonsaktiviteter. Våra produkter finns att köpa i deras butiker.



2524

1. Alfons Namn, personifierad poster, val mellan två olika färgkombinationer, skriv barnets namn, 30x40. 
2. Alfons 123 poster. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com
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1. Alfons Går poster, finns även i svartvitt. 2. Alfons Busig, finns även i svartvitt. 3. Alfons, Milla, Viktor,  
posters i 3-pack, finns även i svartvitt. 4. Alfons Bokstav, poster. Varje bokstav A-Ö samt Æ och Ø finns i två  
olika färgkombinationer. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com
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3 4
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1. Alfons ABC poster, finns i svenskt, danskt eller norskt al-
fabet, 2. Alfons Bokstav, poster. Varje bokstav A-Ö samt Æ 
och Ø finns i två olika färgkombinationer. 3. Alfons, Milla, 
Viktor, posters i 3-pack, finns även i färg. 4. Alfons ”Jag ska 
bara ...” posters, finns på svenska och danska. Våra posters 
finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och 

aktuella priser; www.magicandprints.com
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1. Alfons Alfabet poster, finns med vit eller gul bakgrund, på svenska och danska. 2. Alfons 123 poster. 3. Alfons  
Bokstav poster. Varje bokstav A-Ö samt Æ och Ø finns i två olika färgkombinationer. 4. Alfons Siffror poster, finns med  
vit eller gul bakgrund. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com
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1. Alfons Går poster, finns även i svartvitt. 2. Alfons 123 poster. 3. 
Alfons Busig poster, finns även i svartvitt. 4. Alfons & Pappa, posters, 
2-pack. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack.  

All info och aktuella priser; www.magicandprints.com
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1. Alfons Namn, personifierad poster, val mellan två olika färgkombinationer, skriv barnets namn 30x40. 2. Alfons 
Går poster, finns även i färg. 3. Alfons Miniposter/grattiskort/vykort, 5-pack. 4. Alfons Alfabet, poster, finns med gul 
eller vit bakgrund, på svenska och danska. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och  

aktuella priser; www.magicandprints.com
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1. Alfons tygkasse i bomull med långa band, finns i två tygvarianter. 2. Alfons kort 10-pack;  
fyra st kort/bokmärke samt sex vykort i A6. All info och aktuella priser; www.magicandprints.com

2

NY!



1. Alfons Miniposter/vykort A5, 4-pack. 2. Alfons Går poster, finns i både svartvitt eller 
färg. Våra posters finns i 21x30, 30x40, 50x70, några i flerpack. All info och aktuella 

priser; www.magicandprints.com

2
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@nellieandnikki

Vi på Magic & Prints värnar om utsatta barn  
och skänker därför 1 krona för varje såld 

Alfonsprodukt till Friends arbete.
Du är med och bidrar! We give together!1

NY!
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1. Alfons & Mållgan kudde, 350 mm i diameter, ett ansikte på var sida. 2. Alfons Glad 
& Ledsen kudde, 350 mm i diameter. Ett ansikte på var sida, All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com

1 1

2

@headofalittleunicorn

Produktionen sker av TeddySit i en socialekonomisk syateljé i Danmark.

Lek och lär tillsammans med barnen. 
Med hjälp av kuddarna och finaste Alfons.

Samarbete med TeddySit
Vi tycker att deras kuddar är helt fantastiska,  

därför säljer vi dom i vår webbutik.



“Vem minns inte de rosa elefanterna från serien  
”Fem myror är fler än fyra elefanter.”  

Vi har nu den stora glädjen att få  
samarbeta med Owe Gustafson!

Han har specialritat motivet ”Elefant & Apa”  
helt unikt för Magic & Prints. 

Som en elefant trumpetar vi ut detta.  
Med en glad och högtidlig fanfar.” 

INGER & KARIN

Owe Gustafson, född 20 maj 1940,  
är författare, konstnär, illustratör, tecknare och  

allkonstnär. Han har gjort otaliga  
filmer och böcker, artwork till kläder, spel med mera,

och haft en mängd separata utställningar.

Läs mer om Owe Gustafson på owegustafson.se

Mannen, myten och 
den rosa elefanten.

43

© OWE GUSTAFSON AB
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Hattresan
”Knut trivs jättebra i sin stuga 
i skogen, men ibland känner 

han sig ensam.”

Tänk om jag hade en snabel
”Tänk om jag hade en snabel, 

tänker Kurt. Alla andra har en 
snabel, utom jag!”

1

1. Owe Gustafson - Elefant & Apa tre olika poster- 
storlekar. 2. Böcker för 3-6 år. Hattresan och Tänk 
om jag hade en snabel. All info och aktuella priser;  

www.magicandprints.com



Vår idé
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Vår drivkraft är att tillverka  
inredningsdetaljer för stilkänsliga.  

Med en riktigt fin kvalitet till ett rimligt pris. 
Design Goods + Stationary. Products with magic.  

Made in Sweden. 

Vi producerar i Sverige och så  
klimatsmart som överhuvudtaget är möjligt. 

Vårt tryckeri är miljöcertifierat och vi  
trycker på miljömärkt FSC®-papper  

–The mark of responsible forestry. www.fsc.org

Det är vi stolta över!
We are proud! 

Alla våra produkter tillverkas i liten skala.  
Till och med bara i ett exemplar ibland. 

Unique products.

Vi vill skapa magi  
i vardagen. 



”Jag har lång erfarenhet som art director  
och projektledare inom reklam,  

från både stora och små sammanhang.  
Sedan några år tillbaka skapar jag även  

produkter med Alfons Åberg-motiv.”

Inger Ivelind,  
Creative Coordinator + Graphic Designer

”Jag har en bakgrund som grafisk formgivare  
och illustratör. Just nu formger jag bl a mönster  
för inredningsbranschen. Viktigt för mig är att  

resultatet känns kul och lekfullt lika mycket 
 som det känns snyggt och stilrent.”

Karin Ulin,  
Illustrator + Graphic Designer

Inger Karin

Inger & Karin 
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Samarbete
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Influencers! 
Vi samarbetar gärna med influencers som passar  

vårt varumärke. Hör av dig om du vill veta mer.

Återförsäljare! 
Vill ni som butik vara återförsäljare  

av våra produkter?

Kontakta oss på  
hello@magicandprints.com
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:)

Det enklaste sättet att nå oss är via  
hello@magicandprints.com   

Happy to hear from you! 

Vi finns även på Instagram. Där du kan läsa  
om nyheter och inspireras av våra produkter.  

Follow us at @magicandprints

Ställ en fråga, så återkommer 
vi till dig snarast möjligt.  

Ask us anything!

MAGIC & PRINTS HANDELSBOLAG

hello@magicandprints.com   |   inger@magicandprints.com +46(0)70 773 58 41   |   karin@magicandprints.com +46(0)73 409 13 36

Org nr: 969791-3904   |   Vatnr: SE969791390401     |   magicandprints.com

BG 5380-4977   |   Swish 1234114484


