
Livsstilsprodukter som sticker ut 
Den där känslan. När du har hittat något som du verkligen tycker om. Något som alla andra inte har. 

Vetskapen om att du inte alltid vill vara som alla andra utan lite annorlunda, unik, bara för att det är roligt 
och för att du kan, vill och törs. Vi älskar den känslan! Det var därför vi grundade Wilma & Louise. Vi vill 

hjälpa dig att sticka ut i mängden med unik design på olika utvalda livsstilsprodukter, produkter som vi tar 
fram och utvecklar nu och i framtiden. Gärna med tips från dig. Ambitionen är att våra kollektioner ska 

andas glädje, elegans, begär, kvalitet och unik design. 



Bomullsfiltar 
och kuddar 

Jacquardstickade kuddar och filtar i 100% ekologisk 
GOTS-certifierad bomull. Sagolikt mjuka och sköna. 
Passar lika bra på sängen som i soffan eller varför 
inte på terassen en sval sommarkväll. 

Kuddarna mäter 50x50cm och innerkudde i 
microfiber ingår.  

Plädarna är hela 130x180cm. 

Finns i beige, grå samt rosa. 

Lyxiga 
handdukar 

Tjocka och härliga handdukar i jacquardvävd frotté, 
600 g/kvm. Mycket hög absorptionsförmåga. 
Förvandla ditt badrum, poolkanten eller båten till en 
varm savann eller gör din strandvistelse riktigt 
exotisk.  

Tre storlekar - tre färger - tre mönster! 

• 50x70cm, 70x140cm samt 100x150cm 
• Ljus beige, mörk beige och korall 
• Giraff, leopard och zebra 



Yogamattor 
Yoga fungerar som avslappning, som hard core 
träning eller som ett sätt att finna ro i den hektiska 
vardagen. Ibland behöver vi alla tid för oss själva. 

Med miljö, funktion och glädje i fokus har vi tagit 
fram en unik, snygg och miljövänlig yogamatta som 
består av 100% nedbrytbart naturgummi med ett 
lyxigt ytskikt i greppvänlig vegansk mocka. Desto 
varmare du blir desto mer magiskt blir greppet!  

Storlek 183x61cm. 

Finns i beige och grått i samtliga fyra mönster; giraff, 
leopard, safari och zebra. 

Kapokkuddar 
Förhöj känslan ombord på båten, utanför husbilen 
eller på ljugarbänken i sommarstugan med en unik 
kapokdyna i högsta kvalitet. Kapokkuddarna är 
dessutom perfekta för berghällen när du vill ha en 
skön sittdyna och med snöret runt dem är de lätta att 
bära, flera stycken samtidigt.  

Kuddarna är tillverkade i canvas, ett mycket tätt vävt, 
kraftigt och slitstarkt tyg i ren bomull. Fyllningen 
består av 100% kapok, ett naturmaterial som förr 
användes som stoppning i flytvästar. 

Kuddarna mäter 45x39x10cm och finns i grå och 
beige färgskala.



Mössa & Vantar 
Ute på skogspromenad en vacker höstdag, på väg 
till söndagsbrunch med vänner i stan eller bus i 
pulkabacken med barnen. Med Wilma & Louise 
ljuvliga och eleganta mössor och vantar i den 
mjukaste cashmere är du alltid rätt klädd! 

Vantarna är både fingervantar och torgvantar i ett, 
något som är riktigt hett bland yngre kvinnor. 
Dessutom har de touchfunktion för din smartphone 
på både tumme och pekfinger. Modellen på 
mössorna är oversize beanie för att kunna bäras 
både avslappnat och elegant. 

Storlek One size och de finns i beige och grått. 

Sjalar 
Wilma & Louise helt magiska sjalar i samma ljuvliga 
cashmere som vantar och mössor. 

Sjalarna är otroligt mjuka och sköna! De fungerar fint 
både som värmande halsduk nonchalant virad runt 
halsen några varv eller elegant svept över axlarna till 
aftonklänningen. De är den perfekta accessoaren 
och gör sig lika bra till den mindre glamorösa 
mysoverallen eller pyjamasen när du känner dig lite 
frusen.  

Sjalarna mäter 50x200cm och finns i beige och grått.



 Ljus beige giraff

 Ljus beige leopard

 Ljus beige zebra

 Mörk beige giraff

 Mörk beige leopard

 Mörk beige zebra

 Korall giraff

 Korall leopard

 Korall zebra

Lyxiga handdukar 
Tjocka och härliga handdukar i jacquardvävd frotté,  
600 g/kvm. Mycket hög absorptionsförmåga. Förvandla 
ditt badrum, poolkanten eller båten till en varm savann 
eller gör din strandvistelse riktigt exotisk.  

Storlek    Inpris   Rek utpris 
50x70cm   48kr  145kr  
70x140cm   132kr  395kr  
100x150cm   198kr  595kr



Kapokkuddar 
Förhöj känslan ombord på båten, utanför husbilen eller på 
ljugarbänken i sommarstugan med en unik kapokdyna i 
högsta kvalitet. 

Kuddarna är tillverkade i canvas, ett mycket tätt vävt, 
kraftigt och slitstarkt tyg i ren bomull. Fyllningen består av 
100% kapok, ett naturmaterial som förr användes som 
stoppning i flytvästar. 

Storlek    Inpris   Rek utpris 
45X39X10CM   198kr  495kr  

  Grå giraff   Grå leopard   Grå zebra  Grå safari

  Beige giraff   Beige leopard   Beige zebra  Beige safari



Bomullsfiltar och 
kuddar 

Jacquardstickade kuddar och filtar i 100% ekologisk 
GOTS-certifierad bomull. Sagolikt mjuka och sköna. Passar 
lika bra på sängen som i soffan eller varför inte på terassen 
en sval sommarkväll. 

Storlek    Inpris   Rek utpris 
50x50cm   238kr    595kr  
150x180cm   438kr  1095kr  

  Beige giraff   Beige leopard   Beige zebra  Beige safari 

Grå giraff Grå leopard Grå zebraGrå safari

Rosa giraff Rosa leopard Rosa zebraRosa safari



Beige giraff Beige leopard Beige zebra

Grå giraff Grå leopard Grå zebra

Shell giraff Shell leopard Shell zebra



Cashmere 
Cashmereplagg ger alltid det där lilla extra som du kanske 
vill unna dig. Värmande, lent och lyxigt oavsett vad du tar 
dig för. Våra eleganta cashmereprodukter kommer från 
Inre Mongoliet där cashmeregetterna får beta fritt på 
bergssluttningarna året runt i såväl extrem kyla som 
extrem värme.   

Storlek    Inpris   Rek utpris 
Mössa One size   318kr  795kr  
Vante One size   318kr  795kr 
Sjal 50x200cm   518kr            1.295kr 

Grå mössa Beige mössa

Grå vantar Beige vantar

Grå sjal Beige sjal


