WOOL

makes you

e
d
i
u
g
D
L
U

DK

HOT...

- but not too HOT!

skandinaviens største producent af uldartikler
til aktive krudtugler
kære læser
Magasinet ”Wool makes you
hot – but not too hot!”
er Joha´s lille smagsprøve til
dig, som kun ønsker dit barn det
allerbedste inderst inde. I tre
generationer har Joha produceret
undertøj og nattøj til børn i bomuld og uld fra str. 0-16 år og er
i dag Skandinaviens største producent indenfor feltet.
I uldguiden finder du helt sikkert den uldkvalitet, som
dækker netop dit barns behov, og som sikrer dit barn den
optimale komfort i hverdagen. Læs også meget mere om
uldens fantastiske egenskaber og om hvor let det er at
vaske. Og sidst men ikke mindst så husk, at læse artiklen
om Camilla, som opdagede, hvordan ulden sikrede hendes
søn og dermed også resten af familien en bedre søvn.
God fornøjelse!
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Find ﬂere informationer på www.joha.dk

the Best
inside
Joha’s produkter er
kendetegnet ved
den kompromisløse
kvalitet, hvor der
kun anvendes de
bedste materialer.
Alt testes og produceres af slidstærke
og miljørigtige materialer, som kan tåle
at blive vasket igen
og igen.
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uldens
egenskaber

INDHOLD
16

Uld er naturens bedste
påklædning til dit barn.
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stjerne
design

17 uld vasker sig selv

100 % uld
Den rene vare med unikke egenskaber.

8

❆

Derfor er uld godt,
når det er koldt.

Uld designet til
vores små stjerner.
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klar til
kulden

uld/bomuld
Uld på ydersiden - bomuld på indersiden.
Til dem, der føler, at uld kradser.

10 uld/silke
Eksklusiv kvalitet til den kræsne.

12 soft wool
Blød og vamset
kvalitet til bl.a.
overgangssæsonen.

14 uld giver

mere søvn
til alle
Camilla opdagede
uldens fortræffeligheder, og nu sover
hendes drenge bedre.

Fif til dig der tror, at uld er besværligt
at vedligeholde.
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❆

uld til de
store unger
Uld er ikke kun for
de mindste. Joha har
også fedt design til
større børn – op til
16 år.

20 Vi skåner miljøet
Alt Joha’s tøj er mærket med
EU Blomsten.

22 konkurrence
Test din viden om uld. Vind Joha uldprodukter til en
samlet værdi af kr. 22.500,-
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uld er naturens
bedste påklædning
til dit barn
Uld er et helt fantastisk materiale,
som fra naturens side er skabt til at
bruges både sommer og vinter

ULD

1

Ulden, som Joha benytter, hedder merinould
og er noget af det bedste uld, man kan få. Ulden
er kendetegnet ved de lange 100% naturfibre,
som giver en utrolig blød og lækker følelse.
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Ulden regulerer temperaturen på en naturlig måde og virker næsten som
en termostat. Den giver en behagelig varme, når det er koldt, men kan også
køle kroppen på en varm sommerdag. De mange uldfibre danner millioner
af små luftlommer. Disse små luftlommer er med til at varme og isolere –
også i fugtig tilstand.
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Kort sagt, så er uld fantastisk til at regulere dit barns kropstemperatur.
Derfor bruger vi udtrykket: ”Hot – but not too hot”.
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Det ene øjeblik er børn aktive på legepladsen for kort efter at sidde helt stille
ved sandkassen. Kroppen genererer altså
skiftevis meget og lidt varme. Her hjælper
ulden med at holde en konstant temperatur,
og trækker samtidig fugten væk fra kroppen,
så kroppen ikke føles kold og fugtig.
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3
Gode
grunde til at vælge
Børn sover bedre
i uld, da ulden
regulerer barnets
kropstemperatur.
Uld mindsker risikoen for forkølelse,
da uldens absorberingsevne holder
kroppen tør.
Børn kan bedre
bevæge sig i uld,
da uldens gode
isoleringsevne gør
det unødvendigt med
mange lag tøj.
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DESIGN

STAR QUALITY
Stjernedesign i bedste
kvalitet til din egen
lille superstar!

Find din nærmeste Joha forhandler på www.joha.dk
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❆❆

100% uld
100% uld er den klassiske kvalitet, hvor
barnet får den optimale effekt af uldens
gode egenskaber. Den klassiske uld sikrer
barnet den perfekte kropstemperatur dag
som nat. Absorberingen er helt i top, og den
fine, bløde merinould direkte mod kroppen
vil føles som rent velvære inderst inde.

❆

❆

❆

❆

Vidste du...
at langt størstedelen af Joha’s
uldprodukter kan tørretumbles.

❆
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Joha’s produkter i 100% uld produceres i
flere forskellige varianter og designs. Fra
den helt tynde kvalitet, som er velegnet
til sommerbrug til den kraftige vamsede
kvalitet, som er perfekt i vinterhalvåret.

❆

❆
❆
❆

DEN RENE VARE
MED UNIKKE EGENSKABER
3.

2.

1.

❆
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4.

5.

6.

1. W R A P A R O U N D B O DY w i t h l o n g s l e e v e s 139,- / 2 . B A L AC L AVA 99,- / 3. B LO U S E w i t h l o n g s l e e v e s 139,- /
4 . H EL M E T 69,- / 5. B O DY w i t h l o n g s l e e v e s 139,- / 6 . L EG G I N GS 169,- /
7. B O DY w i t h s h o r t s l e e v e s 129,Alle priser er vejl. udsalgspriser.

Se ﬂere designs i 100% uld på www.joha.dk

7

uld/Bomuld
Uld/bomuld er den super komfortable
kombination for den sensitive eller for den,
som ønsker den kendte følelse af bomuld
inderst inde. Alle produkter i kvaliteten uld/
bomuld består af 100% bomuld på indersiden og 100% uld på ydersiden.
Kvaliteten føles blød og behagelig mod
huden på grund af bomuldens bløde fibre
på indersiden, samtidig med at merinoulden på ydersiden sikrer den temperaturregulerende effekt, så barnet altid har den
mest behagelige temperatur – hverken
for koldt eller for varmt.
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BOMULD MOD KROPPEN
3.

2.

1.
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5.

6.

7.

1. H EL M E T 79,- / 2 . J U M P S U I T 199,- / 3. B LO U S E w i t h l o n g s l e e v e s 129,- / 4 . L EG G I N GS 129,- /
5. L EG G I N GS w i t h f e e t 99,- / 6 . M I T T EN S w i t h o u t t h u m b 79,- /
7. B O DY w i t h s h o r t s l e e v e s 99,Alle priser er vejl. udsalgspriser.

Se ﬂere designs i uld/bomuld på www.joha.dk

9

uld/silke
Uld/silke er en super eksklusiv kvalitet til
den kræsne, som ønsker det bedste af
det bedste. Kvaliteten er meget let og
føles ekstremt behagelig direkte mod
huden, hvor silkens bløde tråd er med
til at give en helt unik følelse af velvære
samtidig med, at merinouldens isolerende og absorberende egenskaber sikrer
den optimale komfort. Uld/silke kan
anvendes som inderste lag både sommer
og vinter.
Alle Joha’s produkter i uld/silke består af
15% silke og 85% uld. Som altid hos Joha
bliver der leget med forskellige trends,
farvekombinationer og flotte prints, men
produktsortimentet indeholder også altid
en bred palette af basisfarver til både
drenge og piger – så der er noget for
enhver smag.
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ULD/SILKE
V
GIVER UNIK ELVÆRE
2.

3.

1.

6.

4.

5.

1. U N D ER S H I R T 149,- / 2 . J U M P S U I T 279,- / 3. B LO U S E w i t h l o n g s l e e v e s 179,- /
4 . L EG G I N GS w i t h f e e t 129,- / 5. L EG G I N GS w i t h f e e t 139,- / 6 . B O DY w i t h s h o r t s l e e v e s 139,Alle priser er vejl. udsalgspriser.

Se ﬂere designs i uld/silke på www.joha.dk
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soFt Wool
Soft wool er en blød og lækker 100%
merinould med masser af blødt luv. En rigtig
lækker vamset kvalitet, som findes i mange
fine styles. Kvaliteten er perfekt som yderste
lag i f.eks. barnevognen i overgangssæsonen, hvor man indimellem godt kan
være i tvivl om, hvorvidt barnet er klædt
tilstrækkeligt på.
Soft wool indeholder ingen syntetiske
materialer, som gør det svært for barnet at
komme af med den overskydende varme,
men består udelukkende af 100% merinould
i den fineste kvalitet – wool makes you hot
but not too hot!
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LÆKKER OG VAMSET
TIL
BARNEVOGNEN
T
K
E
F
PER
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1.
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8.

1. C A R D I G A N 299,- / 2 . M I T T EN S 129,- / 3. P O LO N EC K 99,- / 4 . J U M P S U I T 399,- /
5. D O U B L E L AY ER H AT 229,- / 6 . B O OT I E S 129,- /
7. PA N T S 199,- / 8 . C A R D I G A N 299,Alle priser er vejl. udsalgspriser.

Se ﬂere designs i soft wool på www.joha.dk
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uld giver
mere søvn
til alle
Camilla opdagede uldens
fortræffeligheder, og nu sover
hendes drenge bedre.

uld absorberer ca.
5 gange mere fugt
end bomuld
Merinould er et hydrofilt
materiale og kan absorbere store mængder fugt i
forhold til f.eks. syntetiske
fibre. Det betyder, at selvom
dit barn sveder, så vil
kroppen aldrig føles fugtig.
Uld kan suge op til ca. 40%
af sin egen vægt, og ca. 5
gange mere end bomuld.
Netop derfor er uld helt
enestående til små børn.
Det ene øjeblik er de meget
aktive på legepladsen for
kort efter at sidde helt
stille i sandkassen. Barnet
er skiftevis kold eller
varm. Her hjælper ulden
med at holde en konstant
kropstemperatur.
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Camilla Hove
mor til 2 drenge

Jeg har to aktive drenge, Anton Emil på 4 år og Carl Gustav på 1 år. Begge
drenge får det let varmt, hvilket tidligere gav dem en urolig søvn. Men ved et
tilfælde fandt jeg ud af, at uld er løsningen. Nu giver jeg dem uld på som det
inderste lag, og så har de ikke de samme temperatursvingninger. Ulden holder
dem tørre, og derfor bliver de ikke kolde. Når Carl Gustav vågner efter en
middagslur, kan jeg se, at han hverken har det for varmt eller er blevet kold.
Faktisk er han begyndt at sove længere til middag, og jeg fornemmer, at han
sover bedre. Det virker, som om han ikke bliver afbrudt i sin søvn, og det giver
altså et bedre humør, når han er vågen.
Uld undertøj er også godt, når Anton Emil er ude at lege. Det ene øjeblik
suser han rundt, og det næste øjeblik sidder han stille og leger. Der er det rart,
at ulden holder ham tør, så han ikke bliver kold.
Det var først efter, vi fik vores andet barn, Carl Gustav, at jeg opdagede den
forskel, uld kan gøre. Nu kan jeg kun anbefale, at man bruger uld til sine børn.
Som forældre elsker vi, når vores børn sover godt. Så sover vi jo også bedre
selv.

joha’s produkter
er din garanti for lækkert design
kombineret med en super god pasform
vask efter vask, de bedste materialer og
produkter, der lever op til de strengeste
miljømæssige krav.

LÆS MERE OM ULD: www.joha.dk

PASFORM
Hos Joha er pasformen
og den gode kvalitet altid
i fokus. Vores produkter
skal være behagelige uden
snærende bånd og med
plads til masser af leg og
bevægelse. Derfor bruger
vi mange ressourcer på at
kontrollere den enkelte
pasform, så vi er sikre på,
at resultatet bliver perfekt.
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KLAR TIL

❆

KULDEN

❆

en ekstra
isolerende uld
Joha har udviklet en ekstra isolerende uldkvalitet med en speciel
strikning, hvor to lag uld strikkes sammen, så luftindholdet i ulden øges.
Det er netop luftindholdet i ulden,
der er med til at regulere barnets
kropstemperatur på en
naturlig måde.
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Find din nærmeste Joha forhandler på www.joha.dk

❆

uld vasker sig selv
Uld behøver ikke at blive vasket så ofte som syntetiske fibre.
Uld har en selvrensende effekt, og en rigtig god måde at ”vaske”
sit uldtøj på er ved luftning i fugtigt vejr. Lanolin er uldens naturlige
fedtstof, og når lanolinen kommer i kontakt med fugt, opstår der
en forsæbningsproces, der virker som ”en vask”. Merinould har en
permanent, naturlig resistens mod mikroorganismer og kan bruges
i flere dage uden at lugte. Dette skyldes bl.a. evnen til at absorbere fugt, og dels at uldfiberen har en negativt ladet ru overflade.
Bakterier, som giver grundlag for lugt, trives bedst på en glat, positivt ladet overflade – som f.eks. den overflade en syntetisk fiber har.

MYTER OM

ULD

Gennem tiden har der været mange myter om uld. I dag er
kvaliteten af uld væsentlig anderledes end tidligere, og mange
myter er gjort til skamme.

Har dit barn brugt uld én gang, så skal barnet altid
bruge uld fremover.

NEJ

Barnets krop bliver ikke afhængig af uld. Nogle har den
opfattelse at ulden ødelægger kroppens egen mulighed for at regulere kropstemperaturen, men det er ikke
sandt. Uldens unikke egenskaber, som du kan læse mere
om på side 4, er blot et supplement til kroppens egne
mekanismer. Mange oplever dog så stor glæde ved at
bruge uld, at det bliver en naturlig del i hverdagen, fordi
komforten altid er i top – hot but not too hot!

sådan holder
du uld pænt
Når dine uldprodukter trænger
til en ”rigtig” vask, så er det
bare en tur i vaskemaskinen på
uldprogram og lidt uldvaskemiddel – dejligt nemt!

❆

❆

Uld kradser!

NEJ

Forarbejdningsmetoderne er i dag væsentligt forbedret
og Joha anvender altid kun den fineste merinould.

Uld er kun naturfarvet.

NEJ

I dag findes der mange muligheder for at gøre designet
attraktivt med fine farver og ﬂotte prints. Joha´s
designteam sikrer, at vi altid har et bredt udvalg af
smarte designs til både piger og drenge samt små og
store børn. Så uanset om man er til naturfarver eller
hotte modefarver, kan man finde det i Joha´s sortiment.
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Vidste du…
at mange eliteudøvere bruger
uld som inderste lag under
sportstøjet, fordi uld er langt
mere absorberende end f.eks.
bomuld og derfor holder
kroppen tør meget længere
under træning.
Joha har et bredt sortiment,
der går helt op til str. 16 år.
Tjek hele kollektionen på
www.joha.dk
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1. B A L AC L AVA 99,- / 2 . B LO U S E w i t h l o n g s l e e v e s 159,- /
3. H I P S T ER 99,- / 4 . U N D ER S H I R T 129,- / 5. B OX ER S H O R T S 10 9,- / 6 . L EG G I N GS 139,Alle priser er vejl. udsalgspriser.

Se ﬂere designs til store børn på www.joha.dk
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Vi gør meget for at skåne miljøet
Vi gør meget for at skåne miljøet, og det har ført
til, at vi var den første producent af baby- og
børnetøj, som blev godkendt til at bruge EUBlomsten. Det er forbrugerens garanti for, at
en vare hører til de mindst belastende for miljøet uden at kvalitet eller funktion forringes.

Det betyder samtidig, at vore produkter lever
op til de strengeste miljømæssige krav, som
bliver stillet og godkendt af et uafhængigt
miljømærkesekretariat.

Der er mange gode grunde til at
kigge efter Joha og EU-Blomsten,
når du køber børnetøj:
Blomstmærket tøj indeholder ikke:
• sundhedsbelastende farvestoffer og kemikalier
• PVC-tryk med hormonforstyrrende blødgøringsmidler
• allergifremkaldende kemikalier
Blomstmærket tøj er produceret med omtanke:
• råvarer som bomuld og uld er kontrolleret for pesticidrester
• forureningen under produktionen er begrænset
Blomstmærket tøj:
• Princippet i miljømærket EU-blomsten er ”fra vugge til grav”.
Der tages hensyn til alle stadier i produktets livscyklus: Lige fra
bomulden, der dyrkes på marken, over fremstilling af råmaterialer,
til den endelige produktion af varen – samt, at der stilles specifikke
krav til kvaliteten
• Alle Joha´s produker er mærket med EU-blomsten – din garanti
for mindst mulig belastning af miljøet
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TEST DIN VIDEN OM ULD
Har du lyst til at få testet din viden om uld, så kig ind på vores hjemmeside –
www.joha.dk - og svar på spørgsmålene. Her kan du også læse mere om, hvordan
du deltager i konkurrencen. Svarene får du ved at læse Uldguiden igennem.

præmier:
15 spændende børnepakker med udvalgte
Joha uld produkter til en samlet værdi af

kr. 22.500,Vi udtrækker 5 vindere i september, oktober og november måned.
Ialt 15 deltagere har chancen for at vinde børnetøj til en værdi af kr. 1.500,-.
Vinderne bliver kontaktet direkte af Joha, således at vi i fællesskab kan
sammensætte den helt rigtige pakke til dit barn.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer samt udsolgte varer. Gevinsterne kan ikke ombyttes til kontanter.
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Hos Joha er pasformen
og den gode kvalitet
altid i fokus. Vores
produkter skal være
behagelige uden
snærende bånd og
med plads til masser
af leg og bevægelse.
Derfor bruger vi
mange ressourcer på
at kontrollere den enkelte pasform, så vi er
sikre på, at resultatet
bliver perfekt.

Joha’s produkter er
din garanti for lækkert
design kombineret
med en super god
pasform vask efter
vask, de bedste materialer og produkter
der lever op til de
strengeste miljømæssige krav.
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WOOL makes you HOT...

- but not too HOT!

Find din nærmeste Joha forhandler på www.joha.dk

www.joha.dk

