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Ruimte voor creatief wonen
Niets geeft meer voldoening dan iets maken met je 
handen. Met een project bezig zijn. Langzaam. Steek 
voor steek. Toer voor toer. Muud helpt je jouw kostbare 
projecten te beschermen - met tijdloze en mooie acces-
soires gemaakt van premium leer. 
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Iets met de hand creëren geeft 
een gevoel van trots

Muud is een Deens lifestyle-merk dat prachtige, premium 
lederen accessoires ontwerpt, gemaakt om jarenlang mee 
te gaan. In nauwe samenwerking met gepassioneerde 
en ervaren breisters hebben we een tijdloze collectie 
ontworpen voor de veeleisende breister die waarde hecht 
aan hoogwaardige materialen die hun kostbare brei- en 
haakprojecten veilig en netjes houden.

Of je nu een ervaren breister bent of net begint, je 
weet hoe bijzonder het is om iets zelf te maken. Breien 
en haken bestaat uit zoveel meer dan alleen steken en 
toeren. Het is een gevoel. Een levensstijl. Je kunt je niet 
door een project haasten. Het is een proces dat tijd, 
geduld en toewijding vergt - en een ambacht dat stijl-
volle opslag verdient. Elk accessoire en elke tas in onze 
collectie is gemaakt van echt leer voor een authentieke 
en exclusieve look die met de tijd mooier wordt. 

saturn show vegas
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Ontworpen om jouw kostbare 
projecten vei l ig in op te bergen.

Jouw breiwerk verdient een mooie opbergruimte - zow-
el thuis als wanneer je onderweg bent. Daarom hebben 
we een collectie gemaakt om jouw essentiële breiacces-
soires veilig te houden. Elke tas is uitgerust met stijlvolle 
details en praktische vakken om jouw accessoires in op 
te bergen, waardoor je jouw breiprojecten gemakkelijk 
mee kunt nemen.

voss

voss
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Echt leer combineert schoonheid 
en functional iteit

Hoogwaardig materiaal - een speciale set breinaalden, 
premium garen of een mooie opbergoplossing - maakt 
het verschil bij het breien en haken. Bij Muud houden we 
van bekwaam vakmanschap en duurzame natuurlijke 
materialen die mooier worden met de tijd. We hebben 
een passie voor eersteklas, handgemaakt leer en de ex-
clusieve, tijdloze look die het aan onze ontwerpen geeft. 

stavanger
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Kwaliteit ,  handgemaakt
Trends komen en gaan, maar degelijk vakmanschap raakt 
nooit uit de mode. Bij Muud zijn we van mening dat hoge 
kwaliteit loont, zowel vandaag als op de lange termijn. 
Al onze producten worden met de hand gemaakt - een 
ambacht dat voortkomt uit ervaring en precisie. 
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Laat het garen in de tas. Rijg de draad door de twee kleine 
gaatjes aan de bovenkant. De praktische en ruime vakken 
aan de buiten- en binnenkant van deze tas bieden voldo-
ende ruimte voor breinaalden en accessoires.

De detai ls maken het verschi l
Muud combineert de beste materialen, esthetiek en 
vakmanschap voor het creëren van accessoires die vele 
jaren meegaan. Maar we weten ook dat er meer nodig is 
dan een mooi ontwerp om de naald te laten bewegen. 
Onze ambitie is om jouw brei-ervaring te verbeteren 
door te focussen op de details en functionaliteit van 
onze producten.

Neem je creatieve projecten overal mee naartoe. 
De projecttas van Muud is ruim en ontworpen met 
praktische vakken. Perfect voor de kwaliteitsbewuste 
breister die haar accessoires en projecten graag goed 
georganiseerd houdt.
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Er is niemand zoals j i j
Niemand met jouw stijl, jouw persoonlijkheid. Met ver-
fijnde en tijdloze silhouetten laat Muud jouw persoonli-
jkheid stralen en je het verschil voelen.
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Ordenen
Hoe houd je jouw breinaalden, garen, patronen en pro-
jecten georganiseerd? De Muud collectie is ontworpen 
voor de kwaliteitsbewuste breister die graag brei- en 
haakgereedschap op orde houdt. 

De collectie biedt een stijlvolle opbergruimte voor je acces-
soires - voor kleine voorwerpen zoals een schaar, meetlint 
en steekmarkeerders - en voor je huidige projecten. 

Elk item in de collectie is ontworpen om perfect bij elkaar 
te passen. De ruime Lofoten-projecttas is ideaal voor het 
opbergen van je projecten - en heeft ruimte voor leren 
etuis in verschillende maten om je breinaalden, scharen, 
meetlint en kleine voorwerpen in op te kunnen bergen. 
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De kwaliteitsbewuste breister   
We hebben allemaal onze favorieten - een comfortabele 
rondbreinaald, een geweldige schaar of een speciaal 
project. Het idee achter Muud is om ruimte te maken 
voor je kostbare brei- en haakbenodigdheden, zonder in 
te leveren op design en eerlijke materialen.

stockholm



20 21

Meerdere functies in één ontwerp 
Een functionele tas is onmisbaar in een druk dagelijks 
leven buitenshuis. Je gebruikt hem tijdens het winkelen, 
op kantoor, voor je studieboeken en laptop, wanneer 
je met je vrienden in een café bent en wanneer je een 
weekendje weg gaat met je gezin. Tassen van Muud 
hebben een scala aan functies en zijn ontworpen om te 
voldoen aan de uiteenlopende eisen van het dagelijks 
leven - zonder in te leveren op design. 

arendal
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Neem je project mee
Je breiwerk onderweg meenemen moet gemakkelijk 
en comfortabel zijn. Elke tas is zorgvuldig ontworpen 
om jouw brei-ervaring te verbeteren. Tot in het klein-
ste detail.

nyköbing
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T ijdloze accessoires, die ruimte maken voor creatief wonen
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