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FALKE Lente/Zomer 2021 

FALKE Baby en Kinderen 

De combinatie van de natuur, haar dieren en planten en het stadsleven vormt de 

inspiratie voor de FALKE Baby en Kids Spring/Summer 2021 collectie. Om het 

bijbehorende bewustzijn van duurzaamheid te symboliseren werden naast modieuze 

en functionele garens ook duurzame garens gebruikt.  

 

FALKE Kinderen 

De FALKE Daisyflower is vernoemd naar de schattige kleine madeliefjes met een 

groot glitter effect. Passend bij het speelse all-over ontwerp is de manchet van de 

kous versierd met een ingenaaide rand van muizentanden.  

Ga onder water met de FALKE Seahorse sneaker sok. Het zeepaardmotief op de 

voorkant heeft een bijzonder meisjesachtige uitstraling dankzij de gerimpelde 

manchet en de glinsterende accenten. Voor jongens biedt de FALKE Orca sneaker 

een spannende reis naar de zee met walvissen die op elkaar springen.  

Het kleurcontrasterende hartpatroon van FALKE Hearts Allover Leggings maakt ze tot 

een hoogtepunt voor elk meisje. De katoenmix en de bijzonder aangename 

manchet zorgen ook voor een optimaal draagcomfort. 

De FALKE Active Motorcycle is de perfecte metgezel voor actieve kinderen. Het 

bijzondere aan het artikel is de reflecterende transferprint boven de hiel, die naast 

de neonaccenten van het grafische ontwerp zorgt voor een goede zichtbaarheid.   

 

FALKE Baby 

Er is ook een schattig sokje in madeliefje-design met glinsterende details voor de 

kleintjes - FALKE Baby Daisy Flower. De hoogwaardige materiaalsamenstelling biedt 

een zeer zacht gevoel en optimale houvast.  

De FALKE Baby Bumblebee Sock is gemaakt van vol pluche met antislipnoppen en is 

bijzonder knuffelig. Deze zien eruit als kleine graspluimpjes en passen perfect bij de 

schattige bij van pluizig garen aan de buitenkant van de sok.  

 

Nieuwe seizoensgebonden basis: 

FALKE lanceert ook een nieuwe Seasonal Basic voor kinderen met de Lente/Zomer 

2021 collectie. Het gerichte gebruik van pluche in de zool - in plaats van in de hele 

sok - maakt de FALKE Summer Catspads bijzonder licht en ideaal voor het warmere 

seizoen. In een stijlvol blok gestreept ontwerp met kleurgecoördineerde 

siliconennoppen, zijn ze perfect voor meisjes en jongens. 


