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little raccoon...

Autumn/Winter
2017

Nasza najnowsza kolekcja tradycyjnie 
bazuje na najbardziej lubianej przez skórę 
bawełnie. Precyzyjne szycie, dopracowane 
formy i odrobina krawieckiego freestyle’u  

- to definicja najnowszej kolekcji  
“little raccoon...”.

Ciepłe bluzy, luźne baggy, longi i sukienki 
w najnowszych wersjach oraz kolorach. 
Zabawna postać oraz spojrzenie chochlików 
zainspirowały nas do stworzenia autorskiego 
printu - szopa pracza. Uwieczniliśmy jego 
wdzięczną postać w komiksowym szkicu.  
W kolekcji pojawiły się również nasze 
autorskie paski.

MAybe4bAby to NiezMieNNie 
styl, jakość i Wygoda 

Za roZsądne PieniądZe.



great Hoodie
sZoPy

Bluza z kapturem to “must have” w szafie 
każdego dziecka. idealna dla chłopca

i dziewczynki. Cudownie miękki materiał i 
luźny krój gwarantują wygodę.

autorski print.

dark sky
Paski

Ciepła bluza z kapturem, 
od spodu ocieplona “misiem”. 

kolorowe wnętrze kaptura
i aplikacja dodają jej charakteru.
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sPanisH
dress

najbardziej dziewczęca  
ze wszystkich sukienek.  

typ hiszpanki z dużą ilością falban. 
Marzenie każdej małej dziewczynki. 



Hoodie
CoAt

Połączenie bluzy i płaszczyka - Hoodie Coat. 
Uszyta z mięciutkiej dresówki, od spodu 

ocieplana „misiem”. Zapinana na zamek,  
wyposażona w gruby, cieplutki kaptur. 

sprawdzi sie idealnie w chłodne  
jesienno-zimowe dni.  

odpowiednia zarówno dla dziewczynki  
jak i dla chłopca.

Hoodie loose
Paski

bluza z kapturem to „must have”
w szafie każdego dziecka.

surowe wykończenia, przepiękny kolor
i cudnie mięciutki materiał.

luźny krój gwarantuje wygodę.

Hoodie loose
Bordo

bluza z kapturem to „must have”  
w szafie każdego dziecka.  

surowe wykończenia, przepiękny kolor  
i cudnie mięciutki materiał.  

luźny krój gwarantuje wygodę.

ZiPPer

klasyczna bluza na zamek.
idealna dla chłopca i dziewczynki.

Prosty krój i stonowany kolor sprawiają, 
że jest świetnym dodatkiem

do każdej stylizacji.
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sWeet dress
Bordo

tunika z długim rękawem.  
surowe wykończenia, niebanalna góra  

i prosty krój nadają jej niepowtarzalnego 
charakteru. „Must have” w szafie każdej 

dziewczynki.

sWeet dress
Paski

tunika z długim rękawem.  
surowe wykończenia, niebanalna góra  

i prosty krój nadają jej niepowtarzalnego 
charakteru. „Must have” w szafie każdej 

dziewczynki.
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sHortie
PUdroWy róż

t-shirt z aplikacją, surowo wykończony. 
on i nasze Street baggy
to zestaw “must have”

w szafie każdego malucha.

loose Baggy
grafit

Spodnie z charakterem
dla dziewczynki. lekkie i bardzo

wygodne. kieszenie ukryte w szwach 
pomieszczą drobiazgi.
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street Baggy
grafit

Streetowe spodnie uniseks  
z obniżonym krokiem. Cudnie mięciutkie. 

Wersja z praktycznymi dużymi  
kieszeniami i ściągaczami przy kostkach. 
nie krępują ruchów nawet najbardziej 
żywych maluchów. idealne do zabawy  

i na wyjście.

sHortie
grafit

t-shirt z aplikacją, surowo wykończony. 
on i nasze Street baggy 
to zestaw “must have” 

w szafie każdego malucha.
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Wrinkle
long

klasyczna, dziewczęca koszulka  
z długim rękawem, z dodatkowymi 

marszczeniami po bokach.  
typ basic - pasuje do wszystkiego.

WiNter Street
Baggy

streetowe spodnie uniseks z obniżonym 
krokiem. Cudnie mięciutkie, od spodu 

ocieplone „misiem”. nie krępują ruchów 
nawet najbardziej żywych maluchów. 

idealne w chłodne dni.
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Wide dress
sZoPy

oversize’owa tunika, surowo
wykończona. Z tyłu kontrafałda.

idealna do legginsów i wąskich rurek. 
Autorski print

Wide dress
róż

oversize’owa tunika, surowo
wykończona. Z tyłu kontrafałda.

idealna do legginsów i wąskich rurek.
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long sleeve
CzArNy

Prosta koszulka z długim rękawem. 
typ basic - pasuje do wszystkiego

long sleeve
sZoPy

Prosta koszulka z długim rękawem.
typ basic - pasuje do wszystkiego.

autorski print.



street Baggy
sZoPy

streetowe spodnie uniseks  z obniżonym 
krokiem. Cudnie mięciutkie. autorski print 

nadaje im oryginalnego charakteru.  
nie krępują ruchów nawet najbardziej  
żywych maluchów. idealne do zabawy  

i na wyjście.
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beANie
sZoPy

Czapka idealna
na chłodniejsze dni.

świetnie komponuje się z naszymi
street Baggy’ami oraz kominem.
Całość sprawia, że maluchowi

jest ciepło, a jednocześnie
wygląda oryginalnie.

autorski print.

beANie
grafit

Ciepła, podwójna czapka ściągaczowa. 
świetnie komponuje się z naszymi 
street Baggy’ami oraz kominem. 

Całość sprawia, że maluchowi jest ciepło, 
a jednocześnie wygląda oryginalnie. 



Winter CaP
sZaro-BordoWa

Ciepła zimowa czapka z wełny i alapaki. 
każdy egzemplarz wykonany ręcznie. 

Miękka i cieplutka, niegryząca.

Winter CaP
SzArA

Ciepła zimowa czapka z wełny i alapaki. 
każdy egzemplarz wykonany ręcznie. 

Miękka i cieplutka, niegryząca.

beANie
Bordo

Czapka idealna na chłodniejsze dni.
świetnie komponuje się z naszymi street 

Baggy’ami oraz kominem.
Całość sprawia, że maluchowi jest ciepło, 

a jednocześnie wygląda oryginalnie. 
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oCiePlaCZe

Miękkie, ręcznie dziergane ocieplacze. 
Wykonane z wełny i alapaki, niegryzące. 

koMin
sZoPy

Chroni szyjkę dziecka w chłodne dni. 
jest również idealnym dopełnieniem stroju. 
W parze ze streetową czapą tworzy duet 

idealny. Zakładany podwójnie.  
autorski print.

koMin
grafit

Chroni szyjkę dziecka w chłodne dni.
jest również idealnym dopełnieniem stroju. 
W parze ze streetową czapą tworzy duet 

idealny. Zakładany podwójnie.
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