
Looking forward 
to a new bright 
season together.
KID´S CONCEPT SPRING & SUMMER COLLECTION 2021  / /   SWEDISH EDITION
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Ho -
hoooo -
who
am I?

Ho -
hoooo -
who are
you?

Vi vet hur mycket det är att stå i som småbarnsförälder och hur viktigt 

det är att vara effektiv. Men ta det lugnt, vi hjälper dig! Hos oss hittar du 

leksaker, barnmöbler och inredningsdetaljer samlade i olika koncept. 

Med genomtänkta teman och koordinerade färger skapar du enkelt en 

harmonisk och lekfull miljö.

Vi är ett svenskt designföretag som grundades 2007. När vi designar 

våra produkter går hållbarhet och funktion hand i hand. Vi älskar att se 

barn utvecklas och utforska världen. Vi sätter barnets trygghet först och 

lägger stor vikt på att våra produkter ska vara säkra, hållbara och roliga 

att leka med. Vi arbetar hårt för att våra produkter ska belasta miljön så 

lite som möjligt och tålas att gå i arv från storasyster till lillebror.

Den här våren hälsar vi även Kai, Anne, Sus och Owe, välkomna till Ed-

vin Skogen. De fyra kloka ugglorna som fyller mängder med praktiska 

funktioner men som även är roliga att leka med. Vi har också designat 

om och adderat nya träleksaker till vårt klassiska Neo koncept i en 

stilren kombination av mörkt och ljust trä. Du får inte heller missa den 

nya gungdinon i trä som gör att även den minsta i familjen äntligen kan 

få vara med och gunga. 

Vårens färger skiftar åt grönt, lila och bruna toner. Vår favoritkombina-

tion är framförallt lila och rostbrun. Vi gillade den så mycket att vi var 

tvungna att uppdatera våra populära Star-tält och tunnlar i dessa färger.

Wise owls
and bold
colour
combinations.

Playful. Safe. Sustainable. Stylish.
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Easy grip for
little hands.

Keep your clothes 
for you.

Lifelong
friends on
adventure.
Visste du att alla djuren från NEO blir levande när inga 

vuxna tittar på? Här hittar du de modiga vännerna som 

bor i stenålderslandet bland vulkaner och flintasten. Ta 

en tur på gunghästen Dino till mammutarna Neo och 

Leo. Men glöm inte att stanna till hos vår lille slamkrypa-

re Otto för mängder av bus. 

Bland vårens alla nyheter kommer du att hitta ännu fler 

nyanser av trä. Vi kan även presentera vår nya gung-

dino i trä med en tvättbar, mjuk sittdyna. En stabil och 

rolig gunghäst som även passar för babyn. En annan 

favorit är den coola slamkryparen Otto, med de busiga 

ögonen och den långa tungan som nu även finns som 

gosedjur. Dessutom har vi kompletterat serien med ett 

antal pedagogiska leksaker i olika FSC®-träslag. Alla 

nyheter går fint ihop med de olivgröna, mörkgula och 

lila nyanserna vi har i den övriga färgskalan som ger 

barnrummet en modernistisk känsla. 
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Easy grip for
little hands.

Keep your clothes 
for you.

Rocking Dino for 
the small ones.

I will follow you.

I´m back.
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Responsible toys
for you, for me
and for the planet.
Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till 

att bromsa den globala uppvärmningen. Forest 

Stewardship Council® (FSC®) är en internationell 

medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt 

bruk av världens skogar. Dessa regler skyddar bland 

annat hotade växter och djur, markens framtida för-

måga att bära skog och ser även till att de som jobbar 

i skogen har hälsosamma arbetsförhållanden. 

Ända sedan starten har vi valt att göra våra leksaker 

och vår inredning i trä. Idag har vi flera certifierade 

produkter i vårt sortiment men vårt mål är att nå minst 

80 % FSC-certifierat trä innan år 2022 är slut. 
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FSC sapelli, beech 
and rubber wood.
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Nu har vår stora gung-Dino äntligen fått ett sys-

kon i trä som passar redan från 10 månaders ål-

der. I gungstolen sitter babyn bekvämt med både 

ryggstöd och greppvänligt handtag. Skulle tyget 

bli smutsigt så är det enkelt att lägga in i tvättma-

skinen. Gungdjur är en rolig leksak som passar ut-

märkt från tidig ålder då den tränar barnets balans 

och kroppsuppfattning. En klassisk leksak och fin 

inredningsdetalj i barnrummet. Varför inte ge bort 

den som present eller dopgåva? 

A funny ride for
the small ones.
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Otto är en glad filur med en lång tunga som äls-

kar att busa. Det kan hända att han är det coolaste 

djuret i hela Stenålderslandet. En slamkrypare kan 

nämligen både bo i vattnet och på land. Men skulle 

Otto någonsin bli ledsen så gömmer han tungan i 

munnen. Hemligheten då är att killa honom under 

hakan eller räcka ut tungan åt honom så blir han 

snart glad igen.

A happy little guy.
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Saga Blonde möbelserie ger en neutral bas för ett 

barnrummet. Genom att lägga till eller byta ut andra 

inredningsdetaljer kan man enkelt ändra rummets 

känsla. I barnrummet är förvaring viktig, då leksaker 

och spel lätt kan sätta rummet i kaos. Klädställningen 

håller ordning på kläder och skor på ett överskådligt 

sätt, den rymliga kistan är både sittplats och förvaring. 

Alla leksaker kan lätt stuvas undan för natten och tas 

fram igen dagen efter för mera lek! Pallen har vinklade 

ben för bättre stabilitet och kan justeras till två sitthöj-

der allteftersom barnen växer. Perfekt för de små att 

leka, rita, måla eller bygga med klossar. 

A neutral, practical 
friend for your room.

|   16   ||   16   |



|   17   |



FSC wood.

Med sin stabila konstruktion är Saga möbel kollektion en tålig inredningsdetalj i barnens rum. Den fyller många funktioner för lek, mys och förvaring. Den låga soffan har snedställda stabila ben 

och mjuka tvättbara dynor. Den rymliga kistan hjälper dig att hålla ordning i kaoset. På klädställningen kan du både hänga dina kläder och ställa dina skor. Bord och pall passar barn mellan  2-6 

år. Pallens sits går att justera allt eftersom barnet växer. 

Saga Blonde.
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FSC wood.

Med sin stabila konstruktion är Saga möbel kollektion en tålig inredningsdetalj i barnens rum. Den fyller många funktioner för lek, mys och förvaring. Den låga soffan har snedställda stabila ben 

och mjuka tvättbara dynor. Den rymliga kistan hjälper dig att hålla ordning i kaoset. På klädställningen kan du både hänga dina kläder och ställa dina skor. Bord och pall passar barn mellan  2-6 

år. Pallens sits går att justera allt eftersom barnet växer. 

Vi har tagit SAGA till en ny nivå. Hela möbelserien 

tillverkas nu i Bosnien. För att ytterligare höja den 

skandinaviska känslan produceras nu Saga i s.k. vit 

FSC Certifierad bok. Träet är ljusare än konventionellt 

bokträ och med en fin, jämn färg och struktur. För att 

ge materialet den ljusare färgen behandlas den med 

vattenånga direkt efter avverkning. Boken växer och 

avverkas nära fabriken, i de centrala och norra delarna 

av Bosnien.

Now
produced
in Europe.
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Music for 
small ears.

A huggable 
friend.

I will play 
with you.



Room for your
favorite toys.

Vår kollektion EDVIN gläntar på dörren till en magisk, 

fantasifull skog med många spännande djur som vill bli 

dina vänner. Lär känna igelkotten Stella, älgarna Bo & 

Eda, kaninen Lo, räven Ed, musen Tor och björnarna 

Bella & Max som alla bor i skogen. De älskar att bygga, 

leka och pussla tillsammans. 

Inför våren och sommaren har vi uppdaterat färgska-

lan med fler nyanser av grönt, gult och bränd ockra. Vi 

kommer även att få träffa på Edvins nyinflyttade vän – 

ugglan Owe. Han älskar att gosa, lyssna på musik och 

läsa spännande sagor. Dessutom finns han i flera olika 

storlekar och varianter, vilket gör att han passar barn i 

alla åldrar.

Ho, hoo!
Who are
you?
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If you turn me around you 
will see my beautiful wings. 
I´m easy to wash, just open 
my zipper and take out the 
inner cushion. Then put me in 
the wash machine.
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Ugglan Owe sover aldrig. Han vaktar troget sin 

bästa vän och kramas gärna om du behöver 

tröst. Han är också expert på att mysa i kojor och 

vill läsa minst en saga om dagen. 

You and me,
when you just
need a hug.
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I denna soffa får alla bästisarna plats när det är 

dags att pyssla eller bara hänga tillsammans. Den 

har ett lock där du kan packa ner alla dina favo-

ritleksaker. När leken är över tar det inte många 

sekunder innan rummet är städat igen. En dröm 

för både barnen och föräldrarna.

Ställ den i hallen för att göra av- och påklädningen 

lättare. Det blir även enkelt för barnen själva att 

packa ner sina vantar, mössor och cykelhjälmar.

Come and hang 
out with me.

Tips!
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I´m here
to play
with you.

I will be your 
best friend,
I promise.

I play a song 
for you when 
you need some 
comfort.
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Ett klassiskt babygym i härligt tjock bomullscanvas. Här 

kan du kombinera fritt mellan alla våra babygymsfigurer 

beroende på vad som passar din bebis personlighet. 

Och du! När barnet kan sitta upp så kan du ta bort bågen 

- och vips så har du en snygg, funktionell lekmatta. 

From classic
baby gym
into a playmat.
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De tre ugglorna Kai, Sus och Ann håller koll på dina 

kläder och väskor. Placera dem på väggen eller var-

för inte använda dem som garderobsknoppar? De tre 

vännerna ger rummet en lekfull touch samtidigt som 

det håller kläderna snyggt och prydligt på plats. 

We keep an 
eye on your 
things.
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Cutting board.

Helps you blend.
Do you like it
fried or cooked?

Whisk it baby.

Grater for
cheese lovers.

Some salt n´pepper
to spice it up.

Chop chop.
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What´s sizzling 
in there?

Har du också en liten mästerkock hemma. Barn älskar 

att härma oss vuxna när vi bakar, lagar mat, handlar och 

fikar. I denna populära serie hittar du leksaksmat, kök, 

kylskåp och mängder med tillbehör så att de små kan 

leka länge.

Mat smakar bättre tillsammans.

Det sägs att allt man behöver är kärlek, men lite god 

mat hade ju faktiskt inte skadat. I vår har vi därför ska-

pat plats för ännu fler matgäster och storkok. Nu hittar 

du fina köksredskap, tallrikar och bestick som kommer 

göra minikocken till ett proffs. Vi har tagit fram ett stryk-

järn så att alla kan bli extra tjusiga när de ska gå på 

restaurang.

Together
at home.
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I want

that
you do.

to do
the 
things
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Twinkle, twinkle 
little star, I hope 
you know how
loved you are.
Att bädda ner och pussa sina gosedjur godnatt 

är ett bra sätt att träna läggningsrutiner och varva 

ner inför natten. Och kanske kan det bli en extra 

vaggvisa om man frågar riktigt snällt.
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Cooking my best
pasta ever.
Här hittar du allt den lilla kocken behöver för att laga till en 

riktigt god middag för hela familjen. Öppna upp en värld 

med spännande förrättar, tokiga huvudrätter och busiga ef-

terrätter. Detta set passar även perfekt ihop med alla våra 

spisar. 
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Wash, iron, fold –
shall we do it together?
Att få hänga upp, ta ner, stryka och vika ihop tvätten kan hålla barnen sysselsatt länge och är ett roligt sätt att lära sig nya gre-

jer. Perfekt att plocka fram när gosedjuren ska gå på kalas och vill vara extra fina. Det är dessutom lite extra roligt att kunna 

vrida på det klickande strykjärnsvredet. Eller varför inte passa på att stryka ihop? Allt blir så mycket roligare när man gör saker 

tillsammans. 

Enkel att ställa undan.

Lätt att fälla ihop, låsa och ställa undan när 

du inte leker med den.
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The food is 
ready, let´s eat!
Vad var din favoriträtt när du var liten? I bar-

nens restaurang finns det alltid fantastiska 

maträtter som nu kan serveras på fina tall-

rikar och i vackra muggar. Här får även bar-

nen öva på balans, fingerfärdighet och ko-

ordination. Ett utmärkt sätt att uppmuntra till 

fantasifulla och kreativa rollspel.

Bjud hem din kompisar på en härlig middag! Här ser du 

en komplett matservis i trä för fyra personer. Tallrikar, 

koppar, knivar, gafflar och skedar. Men på vilken sida var 

det gaffeln skulle ligga nu igen? 
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Vi älskar grönsaker. Så mycket att vi vill introduce-

ra dem för våra minsta så tidigt som möjligt. Här ser 

du våra fem mjuka babygymsfigurer i tyg; purjolök, 

tomat, broccoli, morot och rödbeta. I tomaten och 

rödbetan finns det skallror med ett dovt behagligt 

ljud. De är även lätta att fästa på andra ställen där 

barnet behöver lite extra underhållning. Till exempel 

på barnvagnen eller bilstolen. 

I love
my veggies.
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For the queens
and kings
of the
make-believe
world

Är det ett slott? Eller är en affär kanske? Nej 

idag är det en hemlig koja. Ja, i våra tält ut-

spelar sig mängder av historier och sagor. 

Barn älskar att bygga och skapa sitt eget kry-

pin där det är trångt och mysigt. Ju fler kud-

dar, filtar och gosedjur som släpas in desto 

mysigare blir det.

 

Tältet passar lika bra att ha inomhus som ute 

i trädgården under fina sommardagar. Lektäl-

tet har vikbara pinnar som gör den enkelt att 

montera upp och smidig att ta ner. 

For the kings
and queens
of the make
believe world.



The heroes
of the city.

Make your way 
around Aiden city.

Med Aiden fångar du livet i storstaden. Bygg en storsla-

gen stad med hus, garage och biltvätt. Eller plocka fram 

vägbitarna och bygg roliga körbanor där bilar, bussar 

och lastbilar kan gasa runt. Här kan du låta de små leka, 

lära sig och skapa mängder av olika spännande stä-

der. Aiden-konceptet uppmuntrar dessutom till rörelse, 

stimulerar koordinationen och skapar en lekfull miljö i 

barnens rum.

Storstadens hjältar.

Ring brandbilen! Mormors katt har fastnat i ett träd och 

du måste rädda den med stegen. Samtidigt, på andra 

sidan stan, så finns det en annan hjälte som kör vår nya 

dubbeldäckare. Utan vår busschaufför så hade inte alla 

vännerna kunnat ta sig till jobbet, affären eller bästa 

kompisen. Helt enkelt, Aiden city sover aldrig och det 

finns alltid spännande saker att göra.

A small
city with
a big heart.
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Make your way 
around Aiden city.

Sort the rubbish.

Up to the roof top.
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Skynda dig! Aiden City fortsätter att växa. Därför behöver vi hjälp av 

någon som kan bygga nya, roliga vägar att åka på. Framåt kvällen be-

höver dubbeldäckaren och brandbilen även någonstans att vila. Vilken 

tur, för nu finns det parkeringar där alla bilarna kan sova för natten.

Make your way 
around Aiden city.
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Small but
brave.
Klättra, backa, krypa och vila. Myrorna i 

dessa benen behöver aldrig vila. 

Med vår nya inredning kan det skapas 

spännande äventyr där även de minsta 

kommer kunna vara med. Man behöver 

inte vara stor för att vara modig.
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I can do it.
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1000567 Mjukdjur Otto NEO.
Textil. 0 M+.

1000500 Mammut på hjul NEO. 
FSC Trä. 12 M+.

1000501 Mammutfamilj dragleksak natur NEO.
FSC Trä. 12 M+.

1000559 Plocklåda natur NEO.
FSC Trä. 12 M+.
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Removable, washable
padding.

Sturdy grip.

FSC plywood.

1000505 Gung Dino Trä NEO.
FSC Trä/Textil. 10 M+.
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1000584 Pall SAGA Blonde. 
31x31 H 30 cm. FSC Trä 2 År+.

1000580 Kista SAGA Blonde. 
50x28 H 37 cm. FSC Trä.

1000585 Galge SAGA Blonde. 
FSC Trä/metall. 3 År.

1000582 Klädställning SAGA Blonde. 
52x35 H 125 cm. FSC Trä. 3-8 År. 

1000583 Bord SAGA Blonde. 
45x45 H 45 cm. FSC Trä. 2-6 År.
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1000581 Soffa SAGA Blonde. 
90x43 cm. Sitthöjd 26 cm. FSC Trä/manchester. 2 År+. Max 80 kg.
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1000562 Speldosa uggla grön EDVIN.
Textil/Trä. 0 M+.

1000568 Speldosa uggla rost EDVIN.
Textil/Trä. 0 M+.

1000563 Skallra uggla grön EDVIN.
Textil/Trä. 0 M+.

1000564 Skallra uggla rost EDVIN.
Textil/Trä. 0 M+.
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Zipper at the bottom.

Soft cotton jersey.

Mjukdjur uggla EDVIN 1000560 grön 1000561 rost.
Textil. 0 M+.
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1000549 Krokar uggla 3 set EDVIN
H 5,5 cm. FSC Trä.

1000492 Babygymsfigurer skog 5st EDVIN.
Textil. 0 M+.

1000491 Babygym textil naturvit.
Textil. 0 M+.
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Take away the archers and 
us as a regular baby mat.

Some of us has a 
little rattle inside.|   63   |



1000542 Soffa med förvaring ljusgrön STAR.
B 80 cm. Trä. 3 År+.

1000448 Kista ljusgrön STAR.
B 80 cm. Trä. 3 År+.

1000541 Soffa med förvaring vit STAR
B 80 cm. Trä. 3 År+.

1000447 Kista vit STAR
B 80 cm. Trä. 3 År+.
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Cotton bed sheet 
included.

1000566 Matlagnings set BISTRO.
FSC Trä/metal. 2 År+.

1000558 Dockvagn natur.
FSC Trä/metal. 3 År+.
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1000565 Matservice 4 set BISTRO.
FSC Trä. 2 År+.
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1000557 Strykbräda och strykjärn BISTRO.
FSC Trä/Textil. 3 År+.

|   68   |



Rotatable button 
with a click sound.

Foldable for easy 
storage.

Adjust the height 
after your length.
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We have rattles
with muffle sound.

1000493 Babygymsfigurer grönsak 5st BISTRO.
Textil. 0 M+.
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Take away the archers and 
us as a regular baby mat.

1000491 Babygym textil naturvit.
Textil. 0 M+.
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1000570 Lektält rost STAR.
Ø 100 H 130 cm. Textil. 3 År+.

1000572 Tunnel rost STAR.
L 180 cm. Textil. 3 År+.

1000569 Lektält lila STAR.
Ø 100 H 130 cm. Textil. 3 År+.

1000571 Tunnel lila STAR.
L 180 cm. Textil. 3 År+.
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Comes in a matching 
storage bag.
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1000573 Tipitält mini gul.
B 110 H 160 cm. Textil/trä. 3 År+.

1000575 Tipitält mini gul.
B 53 H 75 cm. Textil/trä. 3 År+.

1000574 Tunnel gul.
Ø 47 L 150 cm. Textil. 3 År+.
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1000513 Bilbana påbyggnad AIDEN
FSC Trä. 12 M+.

1000577 Sittpuff med förvaring grå.
30x30 H 30 cm. Textil.

1000578 Fåtölj grå.
B 51 H 58,5 cm. Textil/trä.
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A thick durable
fabric blend.

1000576 Soffa grå.
B 61,5 H cm. Textil/trä.
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