
Søndag morgen, tid til at hygge rundt, mor læser bog … og far? Kan han lokkes med i en leg? Jada! Faaaar, har du 
set min hval danse? Egentlig er alt ved det gamle i UBANG’s nye kollektion. Her er økologisk bomuld, respekt-
fuld produktion og børnetøjsdesign med plads til latter, leg og nærvær. Men noget er nyt. For i Autumm Winter 
Kollektion 2017 er de legesyge dyr på – og i – tøjet så store som aldrig før. Elefant, UBANG’s elskede klassiker, har 
nemlig fået selskab af havets kæmper: Hvalrossen og hvalen.

 

Skal-vi-lege-børnetøj fra UBANG:

Når havets store dyr plasker ind på stuegulvet…

Januar 2017
Til pressen, kunder og samarbejdspartnere

Til pigerne: Dansehvalen og den regnbuefarvede Enhjørning
“Vil du ae min Enhjørning på halsen?” – ja, det kan vi faktisk godt få lov til med de nye fine bluser fra UBANG. For her 
har Enhjørning sin fine man i alle regnbuefarver ned af halsen, lige klar til at blive klappet. Enhjørningblusen kommer 
i støvet pink eller indigobund med hvide bobler; mere eventyrligt kan det ikke blive. Også Fru Hest kan vi få lov til at 
klappe under den fine pandelok. Hendes bluser er enten klar lilla eller indigo blå. Og på hvalkjolen i enten lilla eller 
indigo blå? Ja, her skummer flæserne op som store bølger, mens Hval gør klar til et ordentligt slag med sin hale. Plask!



Til drengene: Vulkanudbrud, fodbold og hvalrossens skæg
“Pas på! Min trøje går i udbrud! Så skynd dig at hoppe i 
sikkerhed, her kommer laaaaavaaa!!!” Ikke alt børnetøj er 
ufarligt, og denne gang har UBANG’s kendte krokodilletrøjer 
fået selskab af en hel vulkan! Med lavastrøm midt på maven. 
Mere fredelige er de nye 
UBANG-bluser i striber 
eller meleret grå; her kan 
du få lov at klø Hvalros i 
sit store overskæg. Men 
skal vi hellere spille fod-
bold? Eller basket? Målet 
er midt på maven – og 
bolden altid klar til spil i 
sin snor. 

Fodboldbluserne kom-
mer i fine hvide og blå 
striber eller i græsgrøn 
og de nye spilleglade 
basketbluser i klar blå 
eller gyldenbrun. 
Skyyyd!

Til baby: Elefanter, sommerfuglekjole og heldragt med logrende hale 
Baby skal have det bedste. Blødt og rart. Funktionelt og fint. Hos UBANG passer især store, rare Elefant på de små. 
Elefant er med på de nye, quiltede heldragter i farverne blød pink og klar blå, ligesom han boltrer sig på enten stribet 
eller boblende bund. Aaahh, han ser ud til at have det sjovt! Også sommerfuglen er landet hos baby, midt på maven af 
lillepigens kjole. Ligesom Hr. Hund er med. Han når helt fra anklerne og op til skulderen på babys nye stribede heldragt 
… og så er hans hale klar til logre! Vuf!

Sagt af designeren bag UBANG, Ulla Bang Jørgensen:
“Det største kompliment er, når både børn og voksne begynder at 
le, fordi de opdager, hvilke lege der gennem sig i et UBANG 
design...”

“UBANG har eksisteret i mere end ti år, men det er stadig en fryd, 
når alle komponenterne i et design går i en højere enhed. UBANG’s 
tøj er aldrig klæd-ud-tøj, så for muligheden for den gode leg og lat-
teren skal fungere sammen med, at børnenes tøj er komfortabelt og 
funktionelt.”

“UBANG har et tæt samarbejde med producenterne af tøjet, for 
UBANG’s design er altid meget mere end et par sidesømme, som 
skal sidde ordentligt. Det legesyge design er næsten altid 
tredimensionelt og ofte både applikeret og broderet, så det kræver 
både præcision og snilde for at blive perfekt. Derfor går vi efter 
langvarige samarbejder med de bedste producenter; steder, hvor 
også arbejdsglæden i orden, og hvor medarbejderne holder af den 
kreative udfordring. Alle UBANG’s producenter har selvfølgelig de 
certificeringer, der sikrer både miljøet og arbejdsvilkår for 
medarbejderne”.

“Autumm Winter kollektionen 2017 leger med både flæser og 
frynser, broderier og applikationer. Materialerne er bløde jersey-
kvaliteter i økologisk bomuld mikset på kryds og tværs.”



Ingen UBANG kollektion uden Elefant!
Alle elsker Elefant! Så i den nye Autumm Winter kollektion 17 
skal ingen snydes for UBANG’s gamle ven. Elefant er både med 
i de klassiske, elskede versioner og i nye modeller. Fx på nye, 
seje hættetrøjer til både piger og drenge i klar lilla og klar blå. 
På andre af de nye bluser er Elefant for første gang skabt af 
korssting, mens ører og hale kan vifte frit. 

Til fødderne: Svanekys og vaskebjørne
To svaner strækker hals og mødes i et kys lige rundt om dine anklerne. Årrh, hvor er de flotte, de store, hvide fugle. 
Også vaskebjørnen kigger frem i UBANG’s nye Autumm Winter kollektion 2017. Hvad mon han er ude på af sjov? 
UBANG har som altid fokus på fødder, for legen kan lige så godt begynde her! Den nye kollektion byder derfor også 
på klassikerne: Så dine fødder kan stadig brøle som en løve – eller du kan dele dine strømpeben med Enhjørning.
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