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RIG-TIG erbjuder vackra och funktionella produkter 
för köksentusiaster och familjer, till ett pris som 
är hanterbart för alla samtidigt med hänsyn till att 
jordens begränsade resurser. RIG-TIG fokuserar på 
cirkulär ekonomi, som en åtgärd mot användning- 
och bortkastningskultur. 

Kort sagt, cirkulär ekonomi handlar om att behålla 
världens resurser så långt som möjligt i en 
värdefull slinga till motsats till den traditionella 
värdekedjan, där man förbrukar resurser linjärt 
bara för att kasta bort dem och använd nya. Med 
RIG-TIG arbetar vi specifikt med tre områden 
inom cirkulär ekonomi; MAINTAIN-IT, SHARE-
IT, RECYCLE-IT - dvs underhåll, delning och 
återanvändning av produkter. 



FOODIE SINGLE CUP KAFFEBRYGGARE

FOODIE enkoppskaffebryggaren är inbjudande med sin funktionella och 

användarvänliga design. Kaffebryggaren tar minimalt med plats och är perfekt 

för de som vill ha en kopp nybryggt kaffe. Kaffebryggaren kan brygga högst 

0,4 liter kaffe åtgången. Om du vill ta med ditt kaffe så kan FOODIE single cup 

kaffebryggaren brygga kaffet direkt i din To Go mugg. Kaffebryggaren är ut-

rustad med en avtagbar droppmatta som minimerar stänk och spill. Dessutom 

ingår ett återanvändningsbart kaffefilter, till förmån för miljön. Kaffefiltret kan 

köpas som reservdel om olyckan skulle vara framme, så att de går sönder.  Alla 

elektriska artiklar i FOODIE-serien kan separeras så att de rena materialen kan 

återanvändas för nya produkter.

• Designad för ”compact living”
• Återanvändbart kaffefilter

• Kan separeras och återvinnas

• BPA- och ftalatfri

• Instruktion för användning ingår i förpackningen. 

Finns även på www.rig-tig.com

UNDERHÅLL

Magasinet, droppdynan och kaffefiltret tål inte maskindisk. De ska handdiskas 

i varmt vatten med diskmedel. Sänk aldrig ned motorenheten (A) i vatten eller 

någon annan vätska. Torka av kaffebryggare på utsidan med en mjuk, fuktig 

trasa. Använd inte rengöringskuddar av metall eller slipande rengöringsmedel. 

Avkalkas regelbundet, helst varannan vecka.

 

TEKNISK DATA 

Kolli: 2 / Material: Plast, silikon 

Längd: 17 cm / Höjd: 27 cm / Bredd: 13 cm 

Bryggetid: 2 min (0,2 l.) / 3,5 min (0,4 l.)  

Watt: 700 / Sladdlängd: 60 cm 

Art. nr.: Z00608 (white) / Z00608-1 (black) / Z00608-2 (light blue) 

Design: Unit 10, 2021 

PRIS Rek. pris SEK 449

DESIGN: UNIT 10

UNIT 10 är en skandinavisk designbyrå med 

fransk-kanadensisk bakgrund. De grundades 

1999 av Anne Marie Raaschou-Nielsen och 

Francis Cayouette, byrån är beläget i centrala 

Köpenhamn.

Deras intresse i emotionell och funktionell de-

sign har resulterat i ett sortimentet bestående 

av möbler, interiörer och produkter, formgivna 

för konsumenter över hela världen. UNIT 10 har 

bland annat designat Hoop serien for Stelton.

Se hur FOODIE enkopps 

kaffebryggare fungerar, klicka på 

länken:  

https://youtu.be/RXD_pWKTvao

https://youtu.be/RXD_pWKTvao


FOODIE STAVMIXER

Foodie stavmixer är inbjudande med sin funktionella och användarvänliga de-

sign. FOODIE staxmixer är en oumbärlig hjälp i köket när man ska göra allt från 

pesto till blomkålpuré. Stavmixern har två hastigheter och en mixerstav

i rostfritt stål, vilket säkerställer att axeln inte absorberar färg när den kommer 

in kontakt med mat. Alla elektriska föremål i FOODIE-serien kan tas isär så att 

de rena materialen kan återvinnas till nya produkter.  

• 2 hastigheter

• Blanda direkt i en kastrull eller skål

• Mixerstaven absorberar inte färg från maten

• Kan separeras och återvinnas

• BPA- och ftalatfri

• Instruktion för användning ingår i förpackningen. 

Finns även på www.rig-tig.com 

UNDERHÅLL 

Skölj mixerskaftet i varmt vatten och lite diskmedel. Tål inte maskindisk. En-

dast handdiskning. När du skall rengöra motorenheten, använd en fuktig trasa 

och torka försiktigt av den. 

TEKNISK DATA

Kolli: 2 

Längd: 6,5 cm / Höjd: 38,5 cm / Bredd: 8 cm 

Watt: 400 / Sladdlängd: 95 cm

Art. nr.: Z00606 (white) / Z00606-1 (black) / Z00606-2 (light green)

Design: Unit 10, 2021

PRIS

Rek. pris SEK 549

DESIGN: UNIT 10

UNIT 10 är en skandinavisk designbyrå med 

fransk-kanadensisk bakgrund. De grundades 

1999 av Anne Marie Raaschou-Nielsen och 

Francis Cayouette, byrån är beläget i centrala 

Köpenhamn.

Deras intresse i emotionell och funktionell de-

sign har resulterat i ett sortimentet bestående 

av möbler, interiörer och produkter, formgivna 

för konsumenter över hela världen. UNIT 10 har 

bland annat designat Hoop serien for Stelton.



FOODIE MJÖLKSKUMMARE

Foodie mjölkskummare är inbjudande med sin funktionella och användarvänli-

ga design. Mjölkskummaren har olika 3 program, eftersom den båda kan skum-

ma varm och kall mjölk samt värm mjölk utan att den skummas. Behållaren

har Teflon®-beläggning på insidan som säkerhetsställer att mjölken inte brän-

ner fast och gör det lättare att rengöra behållaren. Teflonbeläggningen är fri 

från de skadliga fluorerade PFOA. De  2 medföljande visparna och locken kan 

köpas som reservdel. Alla elektriska föremål i FOODIE-serien kan tas isär så att 

de rena material kan återvinnas till nya produkter.  

• 3 olika program 

• BPA- och ftalatfri samt fluorerade PFOA

• Kan separeras och återvinnas

• Reservdelar kan köpas så att produkten kan hålla så länge som möjligt.

• Instruktion för användning ingår i förpackningen. 

Finns även på www.rig-tig.com

UNDERHÅLL

Apparaten tål inte maskindisk. Ta bort locket och visparna från kannan och dis-

ka i varmt vatten och lite diskmedel. Tål inte maskindisk. Endast handdiskning. 

Kannan och sockeln: Rengör kannan efter varje användning, spola och rengör 

insidan med varmt vatten och diskmedel och en icke-slipande trasa. Torka 

sedan med en mjuk handduk. Rengör med en mjuk och våt trasa.

TEKNISK DATA

Kolli: 2

Höjd: 19,5 cm / Diameter: 9,5 cm / Watt: 550 / sladdlängd: 80 cm 

Max volym: 90 ml (skum) / 230 ml (värme)

Art. nr.: Z00607 (white) / Z00607-1 (black) / Z00607-2 (dusty blue)

Design: Unit 10, 2021

PRIS Rek. pris SEK 699

DESIGN: UNIT 10

UNIT 10 är en skandinavisk designbyrå med 

fransk-kanadensisk bakgrund. De grundades 

1999 av Anne Marie Raaschou-Nielsen och 

Francis Cayouette, byrån är beläget i centrala 

Köpenhamn.

Deras intresse i emotionell och funktionell de-

sign har resulterat i ett sortimentet bestående 

av möbler, interiörer och produkter, formgivna 

för konsumenter över hela världen. UNIT 10 har 

bland annat designat Hoop serien for Stelton.

Se hur FOODIE mjölkskummare 

fungerar, klicka på länken:  

https://youtu.be/9A-ijxUVGIw

https://youtu.be/9A-ijxUVGIw


THE FOODIE COLLECTION

NEW

Flatbed toaster – white – art. no. Z00601 
Electric kettle – white – art. no. Z00602 
Coffee grinder – white – art. no. Z00603 
Hand mixer – white – art. no. Z00604 
Smoothie blender – white – art. no. Z00605 
Hand blender - white - art no. Z00606 
Electric milkfrother - white  - art no. Z00607 
Single cup coffeemaker - white - art no. Z00608 

Flatbed toaster – black – art. no. Z00601-1 
Electric kettle – black – art. no. Z00602-1 
Coffee grinder – black – art. no. Z00603-1 
Hand mixer – black – art. no. Z00604-1 
Smoothie blender – black – art. no. Z00605-1 
Hand blender - black - art no. Z00606-1 
Electric milkfrother - black  - art no. Z00607-1 
Single cup coffeemaker - black - art no. Z00608-1 

Flatbed toaster – light rose – art. no. Z00601-3 
Electric kettle – light blue – art. no. Z00602-2 
Coffee grinder – dusty blue – art. no. Z00603-3 
Hand mixer – light rose – art. no. Z00604-2 
Smoothie blender – light green – art. no. Z00605-2 
Hand blender - ligth green - art no. Z00606-2 
Electric milkfrother - dusty blue - art no. Z00607-2 
Single cup coffeemaker - light blue - art no. Z00608-2 

NEW NEW

NEWNEW NEW

NEWNEW NEW

FOODIE spare parts Whisks 
R-110

Whisks & lid
R-118

Glass
R-113

Coffee filler
R-117Art no:



WOODY-köksredsakpen är för den som vill ha kvalitetsredskap som inte repar

kastruller och stekpannor. Den hårda, solida asken har en vacker yta och

WOODY garanterar ett långt liv i köket. WOODY-skedarna är perfekta för

för att ta sig runt i de dolda hörnen av kastrullen och har en bra storlek för 

matlagning samt servering. Trät har behandlas med vegetabilisk olja och

har sitt ursprung i USA, där det sågas vid ett sågverk i delstaten West Virginia.

Trädet är FSC-certifierat, vilket är certifikatet för hållbart skogsbruk.

• Tillverkad av massivt FSC-certifierat ask

• Repa inte skålar / kokkärl

• Härdat material med lång livslängd

• Bra storlek för servering och matlagning

UNDERHÅLL

Rengör med ljummet vatten och eventuellt ett milt diskmedel. Tål inte diskma-

skin eller blötläggning. För dagligt bruk, olja in WOODY med rosrosolja 1 till 2 

ggr/månad.

TEKNISK DATA

Kolli pr. stk.: 6 

Material: FSC-certifierat ask från USA

Design: Søren Refsgaard, 2021

Omrörare, liten 

Omrörare, stor

Stekspade 

Tång

Design: Søren Refsgaard

Søren Refsgaard (född 1977) utbildas från 

Design Seminarium i Højer 2003 – samma 

århan etablerade sin byrå i Köpenhamn. Hans 

arbete, som är djupt inspirerad av det Dansk 

designtradition och är främstfokuserad på 

belysning, möbler och inredning.

Søren Refsgaards språk är enkelt och 

kännetecknas ofta av en humoristisk tvist. 

Søren har utformat Core termomuggar, och 

bland annat CHEESE-ITparmesankvarn, HOLD-

ON grytlapp, STORE-IT förvaringsburk och 

TRAY-ITbrödbricka för RIG-TIG.

WOODY TRÄREDSKAP

Art nr. 

Z00295

Z00296 

Z00297 

Z00298

Längd: 

26,5 cm 

30,5 cm 

30,5 cm 

26 cm 

Bredd:  

6 cm

6,5 cm

6 cm

4 cm

Höjd: 

1,5 cm

1,5 cm 

3 cm

3 cm

SEK 

119

139

149

139



KNIT-IT är en nätt och funktionell brödkorg, designad för ”compact living”. När 

brödkorgen inte används kan den vikas ihop och tar då minimalt utrymme.

KNIT-IT är tillverkad av 100% OEKO-TEX bomull, som är certifieringen för 

textilen där den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. 

Brödkorgen levereras förtvättad. 

• Tillverkad av 100% OEKO-TEX bomull

• Kan vikas under ihop för att optimera utrymmet

• Designad för ”compact living”  

UNDERHÅLL

Tål tvättmaskin, MAX 40°C

TEKNISK DATA

Kolli: 6

Material: 100% OEKO-TEX bomull, järn (FE)

Längd: 30 cm

Bredd: 15 cm

Höjd: 10 cm

Art. nr.: Z00146 (grey) / Z00146-1 (rose)

Design: Twelve Degrees Design Studio, 2021

PRIS

Rek. pris SEK 229

Design: Twelve Degrees Design Studio

Twelve Degrees Design Studio grundades

2013 av Sahar Madanat. 

De är specialiserade på att använda studier, 

produktdesign och användarundersökningar 

som de ständigt tittar på och experimentera 

med, för nya innovativa lösningar.

Nyfikenhet och mod att utmana

traditionella designlösningar är deras drivkraft,

vilket har säkrat dem över 30 internationella

designpriser. 

KNIT-IT BRÖDKORG



Skydda ditt bord från heta grytor och  kastruller. Med CIRCLES behöver du inte 

leta efter de stora eller små grytunderläggen. Allt samlas i en och samma pro-

dukt. De tre cirklarna kan antingen vikas ut för större kastruller och stekpan-

nor eller vikas ihop för små heta grytor. Vik ihop ringarna när du förvarar dem

för att optimera utrymmet så mycket som möjligt i lådan eller skåpet.

• 3-i-1 grytunderlägg

• Kan vikas ut i större grytor

• Viks ihop för att optimera utrymmet

• BPA- och ftalatfria

• Lätta att rengöra

• Designad för ”compact living”  

UNDERHÅLL

Tål diskmaskin 

TEKNISK DATA

Kolli: 6

Material: Silikon, nylon 

Art. nr.: Z00058 (black) / Z00058-1 (light grey) 

Höjd: 1 cm  

Diameter: 13 cm

Design: Alquemy, 2021

PRIS

Rek. pris SEK 149

Design: Alquemy

Alquemy är en australisk designstudio som 

grundades 2017 av David Knott och Phil Rose.

Alquemy designar ikoniska produkter med 

unika användarupplevelser.

”Vi strävar efter att skapa designikoner,

som har innovativa funktioner som förbättrar 

vardagsliv. Vi vill designa produkter, som kan 

framkalla en stark känslomässig reaktion.”

CIRCLES GRYTUNDERLÄGG



HANDY-BOX FÖRVARINGSBOX - LITEN 

Med sina fyra fack är HANDY-BOX enkel att skapa ordning och reda.  Använd 

den i barnrummet för färgpennor, i köket för köksredskap, bestick eller på 

skrivbordet för kontorsmaterial - det är bara din fantasin sätter gränser. Med 

det stora handtaget är det enkelt att flytta  HANDY-BOX till  där det behövs.

• Funktionell och stilfull organisering 

• BPA- och ftalatfri

• Transportabel förvaring 

• För bestick köksredskap, kontorsmaterial mm.

UNDERHÅLL

Tål diskmaskin.

TEKNISK DATA 

Kolli: 4

Material: ABS plast  

Längd: 12 cm

Bredd: 12,5 cm

Höjd: 19 cm

Art. nr.: Z00126 (black) / Z00126-2 (light grey)

Design: Jehs + Laub, 2021

PRIS

Rek. pris SEK 229

Design: Jehs+Laub

Designer duo Markus Jehs (född 1965) 

och Jürgen Laub (född 1964) träffades för 

första gången på Hochschule für Gestaltung 

Schwäbisch Gmuend i Tyskland.

Designbyrån, Jehs+Laub grundades 1994  

med inriktning på design av möbler, inredning 

och belysning och duon har vunnit flera 

internationella designpriser. Förutom Box-IT 

brödlåda för RIG-TIG har Jehs+Laub också 

designat Time väggur för Stelton.



Med den funktionella HANDY-BOX kan man enkelt skapa stilfull ordning och 

reda. Använd den i köket, badrummet, barnrummet eller på skrivbordet – 

endast fantasin sätter gränser. Botten är utrustad med en halksäker matta 

som ser till att sakerna står stadigt om man flyttar HANDY-BOX från köket till 

matbordet eller tar den med sig utomhus till grillen eller uteköket.

• Funktionell och stilfull organisering 

• BPA- och ftalatfri

• Avtagbar halksäker matta 

• Transportabel förvaring 

• Enkel att rengöra 

UNDERHÅLL

Tål diskmaskin.

TEKNISK DATA

Kolli: 4

Material: ABS plast, gummi  

Längd: 28 cm

Bredd: 18 cm

Höjd: 14 cm 

Färg: light grey

Art. nr.: Z00125-2

Design: Jehs + Laub, 2020 / 2021

PRIS

Rek. pris SEK 399

HANDY-BOX FÖRVARINGSBOX - STOR 

Design: Jehs+Laub

Designer duo Markus Jehs (född 1965) 

och Jürgen Laub (född 1964) träffades för 

första gången på Hochschule für Gestaltung 

Schwäbisch Gmuend i Tyskland.

Designbyrån, Jehs+Laub grundades 1994  

med inriktning på design av möbler, inredning 

och belysning och duon har vunnit flera 

internationella designpriser. Förutom Box-IT 

brödlåda för RIG-TIG har Jehs+Laub också 

designat Time väggur för Stelton.



SHAKE-IT DRESSING SHAKER

Sött och surt, starkt och kryddigt, italienskt, thai eller japanskt. Du bestämmer 

typ och smaksättning. Med RIG-TIG:s nya dressingshaker är du redo att göra 

din helt egen signatur-dressing. Dressingshakern är mycket enkel att använda 

och är enkel att hälla från eftersom toppen på den kan öppnas. Dessutom har 

shakern en vacker och stilfull design – så skaka den och ta med den direkt till 

bordet och servera din egen dressing.

• Används för att mixa dressing 

• Lätt och enkel att hälla från eftersom den öppnas i toppen 

• Enkel att rengöra 

• Stilfull design som tas med direkt till bordet 

• BPA- och ftalatfri

• Lufttät

UNDERHÅLL

Tål diskmaskin.

TEKNISK DATA

Kolli: 4

Material: Glas/borsilikat, plast

Höjd: 16 cm 

Diameter: 8,4 cm 

Volym: 0,35 l.

Färg: Black

Art. nr.: Z00039-2

Design: Ulrik Nordentoft, 2020 / 2021

PRIS

Rek. pris SEK 249

DESIGN: ULRIK NORDENTOFT

Ulrik Nordentoft (1974) har varit en del av den 

blomstrande danska designscenen i nästan 20 år. 

Han arbetar med produkt- och inredningsdesign, 

är erkänd internationellt och har mottagit flera 

olika designpriser för sitt arbete. 

Sedan han examinerades från Kunstakademiets 

Designskole år 2000 har han skapat flera 

olika designklassiker för etablerade danska 

designföretag. 

Under sitt förra designsamarbete 

(HolmbäckNordentoft) har han skapat 

produkterna Multi peeler, Multi opener och 

en dressingshaker för RIG-TIG och även 

produkter i knivkollektionen Pure Black och den 

populära Emma-kollektionen för Stelton. Både 

kollektioner har vunnit flera priser.





THE MOOMIN BRAND GUIDELINES 8

Have you met Moomintroll yet? He’s an agreeable fellow 
who’s interested in everything he sees. The world is 
full of exciting things to investigate, but Moomintroll 
particularly loves collecting rocks and shells. He also loves 
the sea, as does the whole Moomin family. 

Moomintroll appears on the scene in the first Moomin 
story, The Moomins and the Great Flood. Moomintroll 
doesn’t reach adulthood during the subsequent Moomin 
novels, but he becomes quite independent and grows up 
a bit in the book Moominland Midwinter.

MOOMININTRODUCTION

VALUES

CORE BRAND ELEMENTS

ARTWORK

CREATING NEW VISUALS

APPROVAL PROCESS

CONTACT INFO

THE MOOMINS

MOOMIN CHARACTERS LTD

THE MOOMIN FAMILY

MOOMINVALLEY

THE CHARACTERS

THE MOOMIN BRAND GUIDELINES 9

This is Moominpappa. He’s boyish and adventurous, 
yet proud of being the head of the family. He enjoys 
philosophical thinking and always wants to be on the 
scene whenever something surprising happens in 
Moominvalley. Moominpappa considers himself to be 
very knowledgeable and an expert in many fields.  
He is always willing to offer others good advice. 

MOOMINPAPPA

Moominpappa appears in the first Moomin story, 
The Moomins and the Great Flood.  In the book 
Moominpappa’s Memoirs, he himself recounts  
the great deeds of his youth. 

INTRODUCTION

VALUES

CORE BRAND ELEMENTS

ARTWORK

CREATING NEW VISUALS

APPROVAL PROCESS

CONTACT INFO

THE MOOMINS

MOOMIN CHARACTERS LTD

THE MOOMIN FAMILY

MOOMINVALLEY

THE CHARACTERS

THE MOOMIN BRAND GUIDELINES 10

Moominmamma is not just any mother. She is the one the 
rest of the family or their friends could not really cope 
without, though of course they never say it. She is always 
warm and welcoming. She is also calm and collected, and 
never lets little things get on her nerves. She ensures the 
Moominhouse is always a safe and loving place – for both 
her family and any visitors that might be staying there or 
merely passing by. 

MOOMINMAMMA

We first meet her in the Moomin story, The Moomins and 
the Great Flood, and luckily she is present in all the later 
Moomin books too.

INTRODUCTION

VALUES

CORE BRAND ELEMENTS

ARTWORK

CREATING NEW VISUALS

APPROVAL PROCESS

CONTACT INFO

THE MOOMINS

MOOMIN CHARACTERS LTD

THE MOOMIN FAMILY

MOOMINVALLEY

THE CHARACTERS

THE MOOMIN BRAND GUIDELINES 11

Snorkmaiden is Moomintroll’s friend and playmate.  
They like each other a lot and love spending time 
together. Snorkmaiden is happy and energetic, 
although her habit of suddenly changing her mind  
can sometimes be taxing.  

SNORKMAIDEN

We first meet Snorkmaiden in the book,  
Comet in Moominland. She appears in almost all  
of the following books.

INTRODUCTION

VALUES

CORE BRAND ELEMENTS

ARTWORK

CREATING NEW VISUALS

APPROVAL PROCESS

CONTACT INFO

THE MOOMINS

MOOMIN CHARACTERS LTD

THE MOOMIN FAMILY

MOOMINVALLEY

THE CHARACTERS

THE MOOMIN BRAND GUIDELINES 12

Sniff is not a Moomin, but he lives in the Moominhouse 
just like Little My. Although he’s eager to join in with 
whatever the Moomins are up to, he’s too timid to do 
anything dangerous. However, he loves precious stones 
and always has an idea of how to get rich handy. He’s very 
good-natured though sometimes a little cowardly. 

SNIFF

You can recognise Sniff by his large, pointy ears and long 
tail. He first joins the Moomins on their adventures in the 
story The Moomins and the Great Flood.

INTRODUCTION

VALUES

CORE BRAND ELEMENTS

ARTWORK

CREATING NEW VISUALS

APPROVAL PROCESS

CONTACT INFO

THE MOOMINS

MOOMIN CHARACTERS LTD

THE MOOMIN FAMILY

MOOMINVALLEY

THE CHARACTERS

THE MOOMIN BRAND GUIDELINES 13

Little My lives with the Moomins in the Moominhouse. 
She is brave and fearless, and is eager to join the 
Moomins on their adventures. Sometimes she really 
seems to love small catastrophes. 

LITTLE MY

Little My wears her bright, copper-red hair in an  
onion-shaped bun on top of her head and usually  
wears a red dress. Little My first appears in 
Moominpappa’s Memoirs.

INTRODUCTION

VALUES

CORE BRAND ELEMENTS

ARTWORK

CREATING NEW VISUALS

APPROVAL PROCESS

CONTACT INFO

THE MOOMINS

MOOMIN CHARACTERS LTD

THE MOOMIN FAMILY

MOOMINVALLEY

THE CHARACTERS

THE MOOMIN BRAND GUIDELINES 14

Snufkin is a philosophical vagabond who wanders the 
world fishing and playing the harmonica. He carries 
everything he needs in his backpack, as he believes that 
having too much stuff makes life overly complicated.

SNUFKIN

Snufkin always wears a worn dark green hat with a wide 
brim and a similarly coloured, shabby old coat. He first 
joins the Moomins on their adventures in the book  
Comet in Moominland.

INTRODUCTION

VALUES

CORE BRAND ELEMENTS

ARTWORK

CREATING NEW VISUALS

APPROVAL PROCESS

CONTACT INFO

THE MOOMINS

MOOMIN CHARACTERS LTD

THE MOOMIN FAMILY

MOOMINVALLEY

THE CHARACTERS

THE MOOMIN BRAND GUIDELINES 15

Mymble is Little My’s sister and Snufkin’s half sister. She 
is a helpful big sister, and soon takes responsibility for 
looking after her younger siblings. Mymble’s mother is 
also called Mymble, which is slightly confusing.

MYMBLE

Mymble often wears a pink dress and does her hair in the 
same kind of bun as Little My. She is first mentioned in 
the book, Moominpappa’s  Memoirs.
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The Hattifatteners are silent beings that are forever 
wandering around in large herds. The only thing that 
interests them is reaching the horizon – and once they 
reach it, their journey continues. The white, faceless 
Hattifatteners are deaf and dumb. They do not need to 
eat or sleep, but become electric in a thunderstorm.

THE HATTIFATTENERS

The Moomins first encounter the Hattifatteners in the 
story The Moomins and the Great Flood.
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Order and strict principles are vital to Mrs Fillyjonk. She 
doesn’t want her children to learn bad habits and gets 
worried if they play too boisterously. Mrs Fillyjonk wants 
her rules and principles to be obeyed to the letter. Even 
the smallest misfortunes depress her and she can easily 
lose her temper. Although Mrs Fillyjonk is dutiful to the 
point of tedium, deep inside she is perhaps a little jealous 
of how carefree the Moomin family is. 

FILLYJONK

Mrs Fillyjonk always wears a red dress and a hat.  
She lives with her three children in Moominvalley, in a 
house surrounded by a neat fence. She first appears in 
the picture book The Book About Moomin, Mymble  
and Little My.
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Möt Mumin familjen och deras vänner 
Den sorglösa mumin familjen bor i ett cylinderfärgat blått hus med rött tak i Mumindalen.
Familjen består av Muminpappan, Muminmamman och Mumintrollet. De andra karaktärerna Sniff, Snork-
fröken, Snusmumriken och Lilla My som har med tiden blivit en del av familjen.

Mumintrollet är en älskvärd kille som är intresserad av allt han ser. Världen är 
full av spännande saker att uppleva och Muminstrollet gillar att samla stenar 
och snäckskal. Han älskar också havet som resten av muminfamiljen.

Muminpappan är äventyrlig och gillar att filosofera och vill alltid vara närvarande 
när något överraskande händer i Mumindalen. Muminpappan anser sig vara mycket 
smart och expert på många områden. Han är alltid villig att ge andra några råd.

Muminmamman är inte vilken mamma som helst. Hon är den som familjen och 
hennes vänner inte kan klara sig utan, även om de naturligtvis aldrig säger det. Hon 
är lugn och samlad och blir aldrig stressad. Hon ser till att det alltid är god stämning 
i Muminhuset och att det är ett trevligt ställe att vara på för familjen och alla gäster 
som kommer på besök.

Snorkfröken är Mumintrollets vän och lekkamrat. De är väldigt förtjusta i var-
andra och älskar att vara tillsammans. Snorkfröken är glad och energisk, även 
om hennes förmåga att plötsligt ändra sig ibland kan vara en utmaning.

Sniff är inte ett Mumintroll, men han bor i muminhuset precis som Lilla My. Även 
om han vill vara en del av allt Mumintrollen gör, är han för rädd för att vara en 
del av det när det blir farligt. Han älskar värdefulla stenar och har alltid en upp-
fattning om hur han kan bli rik.

Lilla My bor med Mumintrollen i Muminhuset. Hon är modig och orädd och vill 
vara en del av alla Mumintrollens äventyr. Ibland är det som om hon gillar små 
katastrofer.

Snusmumriken är en filosofisk vagabond som vandrar runt och fiskar och spelar 
dragspel. Han har allt han äger i ryggsäcken och tycker att livet blir komplicerat 
om man har för många saker.

Mymlan är Lilla Mys syster och Snusmumrikens halvsyster. Hon är en hjälpsam 
storasyster och tar ofta hand om sina yngre syskon.

Hatifnattarne är tysta varelser som alltid rör sig i stora grupper. Det enda som 
oroar dem är att nå horisonten – och när de väl kommer dit fortsätter de resan. 
Den vita ansiktslösa Hatifnatter är dövstum. De behöver heller inte äta eller 
sova och när det åskar blir de elektriska.

Filifjonkan Ordning och fasta principer är viktiga för Filifjonkan. Hon vill inte att 
hennes barn ska ha dåliga vanor, och hon blir orolig om de leker för våldsamt. Fili-
fjonkan kräver att alla hennes regler respekteras. Även den minsta otur gör henne 
olycklig, och hon brusar upp snabbt. Även om  Filifjonkan är nästan alltför plikttro-
gen, är hon kanske, innerst inne, lite avundsjuk på hur bekymmerslöst Muminfamil-
jen lever.
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DRINK-IT – MOOMIN 
DRICKSFLASKA, 0,75 L – BLACK

Mumintrollen är huvudpersonerna i ett antal böcker och serier av Svensk-finsk 

illustratör och författare Tove Jansson. Muminvärlden år en familj av äventyrli-

ga troll som bor i Mumindalen med sina vänner.

Historien bakom AW21-samlingen kommer från boken ”Vägen till

Mumindalen.” I berättelsen hör vi om Mumintrollet och Muminmamman som 

är ute i den stora skogen, där regnet piskar ner. De letar efter Muminpappan 

som har gått vilse och letar efter en torr plats där de kan bygga ett hus, innan 

vintern anländer. I skogen träffar de sin vän Sniff, som vill ut på ett äventyr. En 

stor fågel hjälper dem att hitta Muminpappan. Han sitter uppe på en stor gren 

och njuter av utsikten. De berättar för Muminpappan om deras äventyr genom 

skogen. Senare finner de det underbara Mumindalen, där de bestämmer sig för 

att flytta in i ett blått, runt hus. Läs hela historien i ”Vägen till Mumindalen”.

DRINK-IT hjälper dig att hålla  din vätskebalans. Med sina 0,75 liter är

dricksflaskan snyggt, rymlig med ett skruvlock som är lätt att skruva av och

på för alla i familjen. Oavsett om du svettas på cykeln, på vandringen eller

bara av att vara på språng är vatten oerhört viktigt. Med DRINK-IT i väskan 

undviker du spontant köp av vatten på flaska, vilket bidrar positivt till miljön.

• Rymlig dricksflaska för sport eller för handväskan 

• Fri från BPA och ftalater

• Kan också användas för alla typer av kalla drycker, 

såsom juice, juice och läskedrycker

• Tar inte upp lukt eller smak

TEKNISK DATA

Material: Plast

(BPA och ftalatfritt), tritan®

Diameter: 7,8 cm

Höjd: 24,5 cm

Volym: 0,75 l.

Art. nr: Z00701-5 (black)

DRINK-IT-design: Francis Cayouette,

2019/2021

UNDERHÅLL

Rengör med varmt vatten och eventu-

ellt. mild diskmedel. Tål ej diskmaskin.

PRIS

Rek. pris SEK 169



© Moomin Characters™

ai158928560910_PR130-3_PR130-4_Moomin_sign_for_PR130.pdf   1   12/05/2020   14.13

DRINK-IT – MOOMIN 
DRICKSFLASKA, 0,75 L – FROST

Mumintrollen är huvudpersonerna i ett antal böcker och serier av Svensk-finsk 

illustratör och författare Tove Jansson. Muminvärlden år en familj av äventyrli-

ga troll som bor i Mumindalen med sina vänner.

Muminmotivet för årets julkollektion kommer från boken „”Julen kom till  

Mumindalen ” Mumintrollen brukar ju normalt gå i vinteride och

vet inget om snö eller jultraditioner! När de väcks ur sin vinterdvala 

förundras de över snön och de märkliga Julförberedelserna som alla är så 

upptagna med. Mumintrollen har hört att Julen gillar ljus, därför skyndar han 

för att samla ihop alla ljus han kan hitta, varefter han sätter ner dem i snön. 

En efter en tänder han ljusen så att de så småningom skiner så vackert och 

lyser upp mörkret. Läs hela berättelsen i ”Julen kom till  Mumindalen”

DRINK-IT hjälper dig att hålla  din vätskebalans. Med sina 0,75 liter är

dricksflaskan snyggt, rymlig med ett skruvlock som är lätt att skruva av och

på för alla i familjen. Oavsett om du svettas på cykeln, på vandringen eller

bara av att vara på språng är vatten oerhört viktigt. Med DRINK-IT i väskan 

undviker du spontant köp av vatten på flaska, vilket bidrar positivt till miljön.

• Rymlig dricksflaska för sport eller för handväskan 

• Fri från BPA och ftalater

• Kan också användas för alla typer av kalla drycker, 

såsom juice, juice och läskedrycker

• Tar inte upp lukt eller smak

TEKNISK DATA

Material: Plast

(BPA och ftalatfritt), tritan®

Diameter: 7,8 cm

Höjd: 24,5 cm

Volym: 0,75 l.

Art. nr: Z00701-6 (frost)

DRINK-IT-design: Francis Cayouette,

2019/2021

UNDERHÅLL

Rengör med varmt vatten och eventu-

ellt. mild diskmedel. Tål ej diskmaskin. 

PRIS

Rek. pris SEK 169


