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Plads ti l  fordybelse
Det giver en helt særlig følelse at skabe noget med sine 
hænder. At arbejde sig gennem et projekt. Langsomt. 
Maske efter maske. Pind efter pind. muud hjælper dig 
med at passe på dine dyrebare projekter – med tidsløse 
og smukke accessoires i ægte læder.  

Indhold

Det giver en følelse af stolthed ...................................................................................................................................3

Skabt til at passe på dine dyrebare projekter.  ..............................................................................................................5

Forener skønhed med funktion ..................................................................................................................................6

Håndlavet kvalitet ....................................................................................................................................................10

Gennemtænkte detaljer, der gør en forskel ............................................................................................................... 12

Skab orden............................................................................................................................................................... 17

Til den kvalitetsbevidste strikker   .............................................................................................................................18

Flere funktioner i ét design .......................................................................................................................................20

Tag dit projekt med på farten ...................................................................................................................................23



4 5

Det giver en følelse af stolthed at 
skabe noget fra bunden

muud er et dansk livsstilsbrand, der designer smukke 
accessories i ægte læder. Kvaliteten er eksklusiv og skabt 
til at holde i mange år. I tæt samarbejde med en række 
dygtige og passionerede strikkere har vi skabt en tidsløs 
kollektion til den kræsne strikker. Dig, der stiller krav til 
kvaliteten af de materialer, du vælger. Dig, som gerne vil 
passe på dine dyrebare strikke- og hækleprojekter. 

Uanset, om du er erfaren eller nybegynder, så giver det 
en helt særlig følelse at skabe noget fra bunden. Strik og 
hækling er derfor meget mere end masker og pinde. Det 
er en følelse. En livsstil. Du kan ikke haste dig gennem et 
projekt. Det er en proces, der tager tid, tålmodighed og 
kærlighed – og det mener vi fortjener stilfuld opbevaring. 
Alle accessories og tasker i kollektionen er håndlavede 
i ægte læder. Det giver et autentisk og eksklusivt look, 
der bliver smukkere med årene. 

saturn show vegas
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Skabt t i l  at passe på dine 
dyrebare projekter. 

Dit strikketøj fortjener smuk opbevaring – også når du 
er på farten. Derfor har vi skabt en kollektion, der passer 
på alt det tilbehør, du ikke kan undvære, når du strikker 
eller hækler. Hver taske er udstyret med fine detaljer og 
praktiske lommer, der skaber overblik over dit tilbehør, 
og som gør det lettere for dig at tage dine projekter med 
dig, når du skal ud af døren. 

voss

voss
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Ægte læder 
Forener skønhed med funktion

Det rette værktøj i den rigtige kvalitet løfter glæden ved 
at strikke og hækle. Hvad enten det er gode strikke-
pinde, lækkert garn eller smuk opbevaring. Hos muud 
har vi en forkærlighed for godt håndværk og naturlige 
materialer, der holder længe og ældes med ynde. Læder 
kan noget særligt. Det er slidstærkt og patinerer smukt 
over tid. Vi bruger udelukkende læder af højeste kvalitet 
og laver alle detaljer i hånden. Læderets autentiske og 
varme toner sikrer et eksklusivt og tidsløst look. 

stavanger
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Håndlavet kval itet
Tendenser kommer og går. Men godt håndværk går 
aldrig af mode. Hos muud tror vi på, at god kvalitet 
betaler sig. Både i dagligdagen og på den lange bane. 
Alle vores produkter er lavet i hånden – et håndværk, der 
både kræver stor erfaring og præcision. 
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Lad garnet blive i tasken. Før garnet gennem de to 
små huller ved åbningen, når du strikker. De praktiske 
lommer på taskens yder- og inderside giver god plads 
til dine strikkepinde og tilbehør. 

Gennemtænkte detaljer, der gør 
en forskel

muud forener kompromisløst materialevalg, smuk 
æstetik og gennemført funktionalitet. Det giver dig 
smukke accessories, der ikke bare er holdbare nu, men 
også om mange år. Samtidig er vi bevidste om, at smukt 
design ikke gør det alene. Vores ambition er at give dig 
de bedste strikkeoplevelser. Det kræver sans for detaljer 
og fokus på funktionalitet. 

Tag dine kreative projekter med på farten. muuds 
projekttasker er designet med god plads og praktiske 
lommer. Perfekt til den kvalitetsbevidste strikker, der kan 
lide at holde orden i tilbehør og projekter. 
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Der er ingen som dig
Ingen med din stil og personlighed. Med sofistikerede 
og tidløse silhuetter, giver muud din personlighed lov til 
at skinne igennem og mærke forskellen
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Skab orden
Hvordan holder du styr på dine strikkepinde og garn-
nøgler, opskrifter og projekter? muud-kollektionen er 
skræddersyet til den kvalitetsbevidste strikker, der kan 
lide at holde orden i sine strikke- og hæklesager. 

Du får stilfuld opbevaring til alt dit tilbehør både de små 
ting som sakse, målebånd og omgangsmarkører og 
dine projekter. 

Vi har skabt kollektionen, så de enkelte tasker og  
accessories passer sammen. Den rummelige strik-
ketaske Lofoten XL er perfekt til opbevaring af projek-
ter og har samtidig plads til læderetuier i forskellige 
størrelser. Så du kan holde styr på strikkepinde, sakse, 
målebånd og små dimser. 
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T i l  den kval itetsbevidste strikker  
Vi har alle vores favoritter. En behagelig rundpind, en god 
saks eller et særligt projekt. Tanken bag muud-kollek-
tionen er at gøre plads til alle de ting, du bare ikke kan 
undvære, når du strikker og hækler – uden at gå på 
kompromis med godt design og ærlige materialer. 

stockholm



22 23

Flere funktioner i  ét design
En funktionel taske er uundværlig i en travl hverdag på 
farten. Du bruger den på indkøbsturen, på kontoret, til 
dine studiebøger og computer, når du er på café med 
veninderne eller på weekendtur med familien. Takser 
fra muud har flere funktioner og er skabt til at passe til 
en skiftende hverdag – uden at gå på kompromis med 
designet. 

arendal
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Tag dit projekt med på farten
Det skal være let og behageligt at tage strikketøjet 
frem, når du er på farten. Derfor er hver enkel taske 
gennemtænkt ned til den mindste detalje. 

nyköbing
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+45    88    77    86    70+45    88    77    86    70
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7430, Denmark7430, Denmark
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