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Pris Beskrivning Bild

197,82 500 st/fp. Tjocka, självhäftande EVA-klistermärken med 

djurfotomotiv. På bilderna återfinns fåglar, fiskar, grodor, 

katter, hundar, kycklingar, kossor, grisar, kaniner och tigrar. 

Blandade storlekar 3,8–5 cm. Tjocklek ca 3 mm. 

Skyddsplast som är lätt att avlägsna på baksidan. Från 3 år.

22,00 19 g/fp. Glittriga hjärtan i olika färger. Storlek 20–40 mm. 

Antal hjärtan/fp varierar: 40–75 st beroende på 

storleksfördelning. Av EVA.

168,72 128 st dinosaurier av 8 olika sorter och i 6 färger för 

matematikövningar i sortering och klassificering. Levereras i 

praktisk plastburk med lock. Djur av TPR-plast och burk av 

petplast. Mått: 3-8 cm. Från 3 år.

112,88 72 bondgårdsdjur i 6 färger för matematikövningar i 

sortering och klassificering. Av TPR-plast. Mått: ca 4 cm. 

Levereras i praktisk burk med lock, av petplast. Från 3 år.

173,59 96 st stadiga kameler i 6 olika färger och 3 olika storlekar 

som även är viktrelaterade. Motoriken tränas genom att 

kamelerna kan fästas tillsammans i svansen. För 

sorteringsövningar i färg och storlek samt sekvensträning. 

Av polyeten. Från 3 år.

56,79 30 st/fp. Bredd: ca 7-9 cm. Tjocklek: 4 mm. Av obehandlat 

trä.

184,74 96 st/fp. Björnar i plast i sex olika färger, tre olika storlekar, 

i följade vikter 24 st 12 g, 24st 8 g och 48 st 4 g. Mått: 2,5-

4 cm höga. Av ABS. Från 3 år.

34,21117705 Suddisar i burk

52125 Björnar

78226 Trädjur

53506 Kameler

56198 Bondgårdsdjur

52401 Dinosaurier i burk

43722 Självhäftande EVA-

hjärtan

43779 Klistermärken i EVA med 

fotomotiv/djur

Prisgrupp 1 0-2 kr

Artikel Namn

Belöningsleksaker
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19,73 12 tuber/fp. Tuber med glitterlim i 12 färger: gul, orange, 

rosa, röd cerise, blå, ljusblå, lila, grön, ljusgrön, silver och 

guld. 10 ml/tub.

303,96 200 st/burk. Mjuka och tysta tärningar av hårt 

skummaterial. 20x20 mm. Av EVA. rån 3 år.

13,50 250 st/fp. 100 g/fp. Ponnypärlor i blandade färger. Mått: 

12x5 mm. Håldiameter 2 mm. Av PS.

18,22 300 st/fp. Klistermärken med fotomotiv av vilda djur från 

hela världen.

24,30 1 kg glaskulor ca. 200 st. ø 1,6 cm. Från 3 år.

6,34 270 st/fp. 22 mm.

6,34 270 st/fp. 22 mm.

28,35 2 000 st/rulle. Platta, självhäftande ögon i klara färger. 

Blandade former, storlekar och färger.

113,26117262 Klistermärken fruktmotiv

44782 Färgade självhäftande 

ögon på rulle

48002-99 Klistermärken stora 

stjärnor / Silver

48002-98 Klistermärken stora 

stjärnor / Guld

74883 Glaskulor

43731 Klistermärken vilda djur

47026 Ponnypärlor

55062 Pricktärningar i burk 

20x20 mm

26801 Glitterlim
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32,40 1 000 st/rulle. Platta, självhäftande emojis med en stor 

mängd ansiktsuttryck. Använd för att tala om känslor eller 

dagens humör. Storlekar ø 18 mm och 35 mm. Säljs på 

rulle. Från 3 år.

12,66 146 st/fp. 3 motivark med röda glittriga hjärtan i 6 olika 

storlekar, 9–45 mm. Syrafria. Av papper.

214,75 420 st/fp. Stor blandning av dekorativa bokmärken med 

tomtar och andra julmotiv i olika storlekar. Kan användas 

som dekoration, till scrapbooking m.m. Arkens mått 23x17 

cm. 25 ark/fp.

48,80 Blandade färger. Längd: 24 cm. Polyetenplast, tål 

minusgrader. Svanenmärkt. Från 2 år.

180,77 48 st/fp. En stor förpackning med sandformar för kreativt 

skapande i sandlådan. Innehåller olika former och färger, 

t.ex. bondgårdsdjur och vattendjur. Av livsmedelsgodkänd 

polyetenplast som tål frost. Mått på t.ex. anka 9x9 cm, glass 

20x12 cm. Svanenmärkt. Från 2 år.

172,09

177,07

194,55

206,53117241 Räkna havsdjur

117240 Räkna husdjur

117237 Räkna insekter

117236 Räkna fordon

13841 Sandformar 48 delar

13272 Små krattor 12 st

Prisgrupp 2 2-5 kr

43736 Bokmärken med julmotiv

43744 Glittriga klistermärken 

hjärtan

43898 Emojier på rulle
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180,47 72 st bulliga småkryp i 6 olika färger för sortering och andra 

matematiska räkneövningar. Innehåller spindel, gräshoppa, 

snigel, larv, slända och bi. Mått ca 4 cm. Av PVC fri från 

förbjudna ftalater. Från 3 år.

49,84 12 st/fp. Kronor i längd av vit, halvmatt kartong att måla 

eller dekorera själv. Passar till födelsedagar, festliga tillfällen 

och rollekar. Kronorna sitter ihop i par och är ca 60x10 cm.

90,70 24 st/fp. Obehandlad färgsnurra av trä. Klassiskt verktyg för 

färglära: rita eller måla egna mönster direkt på snurran och 

undersök vad som händer när den sätts i gång. Mått: H5 

cm. ø 6,4 cm. Från 3 år.

30,37 10 st/fp. Ingår 1 av varje: prinsessa, groda, häst, katt, 

björn, dinosaurie, fisk, blomma, hund och bil. Bilens mått ca 

11,5x9 cm. Av PS.

33,80 535 st/fp. 10 olika motivark med bilder av fiskar, havsdjur, 

robotar, vilda djur, fordon, land, hav och luft, fjärilar och 

ugglor. Storlekar: 10–55 mm. Syrafria. Av papper.

128,28

161,75

118,60

51,57 12 st/fp. Unik såplösning som gör det roligt att blåsa fina 

bubblor utomhus. 60 ml. Från 3 år.

110198 Såpbubblor, 12-pack

117229 Pusselspel

117225 Labyrintspel Pirat

117226 Labyrintspel Fiskar

43748 Klistermärken storpack, 

blandade motiv

47627 Pärlplattor Midi figurmix

44908 Färgsnurra i trä

48802 Kronor att måla själv

52205 Räkna småkryp
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41,73 12 bondgårdsdjur i enklare utförande. Längd: ko ca 9 cm. 

Av ftalatfri PVC. Från 3 år.

#####

34,42 10 st/fp. Kan målas eller dekoreras. Till varje figur följer ett 

litet stöd så att de kan stå upp. Innehåller fjäril, tusenfoting, 

daggmask, larv, gräshoppa, snigel, nyckelpiga, slända, bi 

och spindel. Mått: H6,5-10xB10-13,5 cm. Tjocklek 2 mm. 

Obehandlad plywood. Från 3 år.

3,55

78,98

91,21 35 delar/fp. Stämplar med bläck, bokstäver A-Z och siffror 0-

9. En av varje tecken. Blandade färger gul, orange, röd, lila, 

blå, grön. CE-märkta. Från 3 år. polypropen.

55,47 12 st/fp. Pärlplattor i olika former och färger. Storlekar 85-

125 mm. Av polystyren.

64,80 24 st/fp. Schabloner som kan användas tillsammans med 

vattenfärger, fönsterfärger, kritor, fiberpennor, m.m. Mått: 

14,5x14,5 cm. Av polypropen. Lämplig för barn från 2 år.

292,31

Prisgrupp 3 5-10 kr

117238 Räkna bondgårdsdjur

46528 Schabloner storpack

45406 Pärlplattor Midi blandade 

mönster och färger

42887 Bokstavsstämplar A-Z

117264 Stämplar

117263 Vaxkritor 6-pack

23460 Träkryp & insekter

117260 Små djur i burk

10653 Bondgårdsdjur
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145,04 15x150 g/fp. Mycket mjuk och smidig modellera. 

Lättarbetad även för de yngre händerna. Färgerna kan 

blandas med varandra. Smetar eller färgar inte av sig på 

hud, kläder eller underlag. Torkar ej. Kan inte brännas. 

Innehåller färgerna vit, gul, solgul, orange, röd, cerise, 

ljusrosa, aprikos, brun, ljusgrön, grön, ljusblå, blå, lila, 

svart. Fri från gluten, soja och nötter. Från 3 år.

215,61 22 st/fp. Blandade fordon med mjuka, runda former och 

ögon. Längd 9-13 cm. Av polyetenplast, polypropen och 

nylon. Svanenmärkt. Från 1 år.

27,06 3 st/fp. Längd: 15 cm. Av PE. Från 2 år.

89,77 9 delar. Läckra glassar i smaskiga smaker. Mått: strutar ca 8 

cm, pinnglass ca 10 cm. Av återplanterat gummiträd. Från 3 

år.

114,50 12 st/fp. Enkla bilar av metall. Längd: ca 6 cm. Från 3 år.

9,86 12 kritor/ask. Kraftiga och greppvänliga vaxkritor. Ø 12 mm, 

90 mm långa. Ingår gul, röd, orange, rosa, blå, mörkblå, 

grön, mörkgrön, ljusbrun, brun, grå och svart.

83,42 10 st/fp. Små bärkorgar att måla och dekorera på olika sätt. 

Mått: 5x4x7,5 cm.

347,38 36x11 g/fp. Totalt ca 400 g (3,5 l). Storpack för hela 

gruppen. Materialet består av små styrofoamkulor med 

bindemedel. Materialet är lätt och mycket enkelt att forma 

och skulptera. Foamleran kladdar inte, fastnar inte på t.ex. 

bordsytor och lufttorkar inte utan kan användas om och om 

igen. Levereras i papplåda. Varje förpackning innehåller 2 st 

av vardera svart, blå, grön, orange, röd, lila, gul, vit och 

glittriga neonfärgerna blå, grön, chockrosa, rosa, orange, lila 

och gul. 6 st ofärgade glow-in-the-dark. Från 3 år.
115,38 12x38 g/fp. Materialet består av små styrofoamkulor med 

bindemedel och är mycket lätt att forma och skulptera. 

Foamleran kan användas till objekt men också som 

dekoration. Lufttorkar på ca 24 h. Innehåller färgerna gul, 

röd, lila, ljusblå, blå, grön, vit, svart och neonfärgerna 

orange, rosa, lila, grön. Varje färg är förpackad i plastburk 

med lock. Från 3 år.

44060 Storpack lufttorkande 

Foamlera

44059 Storpack Foamlera

46885 Små bärkorgar

42035 Vaxkritor Lekolar 12 

mm, 12-pack

14219 Bilset

12308 Glass

13659 Båtar

14346 Bilsats

76848 Modellera Plastilina 

15x150 g storpack

6(15)

https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=76848
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=14346
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=13659
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=12308
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=14219
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=42035
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=46885
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=44059
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=44060


45,82 5 st/fp. 3D-ballonger, 16 cm höga. Självhäftande 

klistermärken. Kan inte flyttas. En förpackning innehåller 

färgerna blå, cerise, röd, grön och guld. Av PVC utan 

förbjudan ftalater.

219,33

8,56 6 pennor/fp. Träfria färgpennor med pennkropp av plast 

vilket gör pennan extra stark men fortfarande möjlig att 

vässa. Stift ø 3 mm. Pennkropp ø 7 mm, längd 175 mm. 

Innehåller gul, orange, röd, blå, grön, svart. CE-märkt. Från 

3 år.

77,56 8 st/fp. Perfekt formade kritor för små händer. Mått ca 5x6 

cm. Ingår röd, blå, grön, gul, orange, svart, lila och brun. 

Från 1 år.

194,00 20 st/fp. Olika modeller av fordon i härliga pastellfärger. 

Längd 7 cm. Av polyetylen. Från 1 år.

290,06 30 st/fp. Innehåller 30 blandade fordon med däck av 

slitstark LLDPE som gör att de rullar bra år efter år. Mått: 

t.ex. bil 9x4 cm, båt 10x5 cm. Av PE. Från 1 år.

57,60 6 st/fp. Av gummi. Levereras i blandade mönster. Från 3 år.

97,60 10 st/fp. Mjuka, härliga bollar i glada färger. ø 7 cm. Av 

polyeterpolyol. Från 3 år.

9,92 1 st/fp. Hopprep i härliga färger helt utan PVC. Blandade 

färger. Av TPE och handtag av PP. Från 3 år.

74734 Hopprep 2,2 m av TPE

74790 Squeeze mjuka bollar

74941 Gummibollar ø 6 cm

14111 Små fordon i hink

14308 Bilset pastell

42095 Motoriska kritor äggform

110239 Hexagonala färgpennor 

träfria 6-pack

117224 Jojo i trä

43794 Stora stickers ballonger
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9,94 Härlig kooshboll som ger taktil stimulans och har en 

lugnande och avstressande effekt på eleverna. ø 7 cm. 45 g. 

Av syntetiskt gummi. Från 3 år.

19,89 2 st/fp. ø 22,5 cm. Polyetenplast. Från 3 år.

69,48 4 st/fp. Fyra färgstarka träpussel med några av 

arbetsfordonen man ser på en byggarbetsplats. Pusslet 

levereras med en praktisk trälåda med ett eget fack till varje 

pussel och ett lock att pussla på. 12 bitar per pussel. Mått: 

17,5x12 cm. Från 3 år.

176,15 9 st/fp. Längd: 18 cm. Polyetenplast. Från 2 år.

113,22 6 st/set. Förstorar 2x. Används förstoringsglaset på locket 

förstorar den 3,5x. Burken går att fälla ihop. Höjd 8 cm. ø 7 

cm. Akrylplast. Gröna och röda delar av ABS. Från 3 år.

355,69

##### 72 st/fp. Fräcka fordon av hög kvalitet. Blandade modeller, 

dubbletter kan förekomma. Passar bra att förvaras i box 

28284, ingår ej. Längd: ca. 7 cm. Av metall/HIS-plast. Från 

3 år.

548,12 30 delar. Robusta träblock med tryckta fotografiska motiv av 

skogens djur på båda sidor. Motiven gör det möjigt för yngre 

barn att känna igen riktiga djur i sina naturliga miljöer. 

Passar i rollek och utvecklar beskrivande språkkunskaper. 

Innehåller motiv på insekter, fåglar, reptiler och däggdjur. 

Från 0 år.

308,33 960 g/fp. Mycket mjuk, smidig och lätt lera som inte kladdar 

och kan formas för hand eller med formar. Materialet passar 

bra både för större skulpturala former och för små 

detaljerade arbeten. Lufttorkar på 24 timmar. Innehåller 2 

förpackningar à 60 g av vardera vit, gul, orange, ljusrosa, 

röd, lila, blå och grön. Färgerna kan inte separeras när de 

väl blandats. Glutenfri. Från 3 år.

44058 Lätta leran, 8 färger

12470 Skogens vilda djur

10641 Hot wheels fordon

117230 Logiska pussel

75138 Förstoringsburkar

14650 Lastbilar

16647 Pussel arbetsplats

Prisgrupp 4 10-20 kr

75281 Frisbee

72061 Kooshboll
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19,29 1 st/fp. Bil av hög kvalitet. Blandade modeller. Längd ca 8 

cm. Av metall/HIPS-plast. Från 3 år.

291,62

162,14

19,66 Fin plastboll, av ftalatfri PVC. 65 g.

17,72 28 enklare brickor i träetui. 1-9 deltagare. Från 5 år.

589,57 30 delar. Innehåller 30 blandade fordon i fina pastellfärger. 

Tillverkade av bioplast som är helt baserad på sockerrör och 

100 % återvinningsbar. Levereras i transparent 

förvaringshink. Längd på fordon ca 10-14 cm. Från 1 år.

56,60 4 st/fp. Båtar i olika pastellfärger för vattenlek. Tillverkade 

av bioplast som är helt baserad på sockerrör och 100 % 

återvinningsbar. Mått: 14 cm. Från 1 år.

346,89 18 st/fp. Innehåller 18 blandade fordon med däck av 

slitstark LLDPE som rullar bra år efter år. Mått: t.ex. lastbil 

17x8 cm. Av PE. Från 1 år.

242,50 18 st/fp. Knubbiga småbilar med djuransikte. Med 

gummihjul för tystare lek. Blandade modeller. Längd: 7 cm. 

Av livsmedelsgodkänd PE. Levereras i praktisk 

förvaringshink med lock. Från 1 år.

12382 Bilar med djuransikte i 

hink

14560 Bilar maxiset

13625 Båtar av bioplast

14569 Stora fordon av bioplast

16020 Domino

74937 Lekboll Nyckelpiga ø 11 

cm

117228 Studsbollar fotboll

117227 Studsbollar ägg

111119 Metallbil Matchbox
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19,52 Det klassiska tärningsspelet. Ordna en turnering och utmana 

dina kompisar. För 2 eller fler spelare. Speltid 30-60 min. 

Från 7 år.

19,50 Det klassiska kortspelet som går ut på att först bli av med 

alla sina kort. Den som har Svarte Petter kvar på hand har 

förlorat. Från 3 år.

16,14 Vanlig kortlek, hög kvalitet.

54,18 3 st/fp. Av PU. Mått: 50x50x50 mm. Från 3 år.

35,05 1 st. En lättanvänd kikare i stark konstruktion. Förstorar 3x. 

Ej reglerbar. Levereras i blandade färger: gul, röd och blå. 

Mått 12x8 cm. Från 6 år.

76,58 3 st/fp. Bubblor som bildas långsamt och studsar mot 

botten. Lugnande och stimulerande för det visuella sinnet. 

Ofarligt innehåll med vatten, olja och glycerin. Höjd 7 cm. 

Av akrylplast. Från 3 år.

399,76 10 st/fp. Ett härligt set med små superhjältefigurer av trä. 

Innehåller fem olika gestalter som alla bär mask och kappa, 

redo att utföra sina heroiska uppgifter. Figurerna har 

träkroppar och klädsel av tyg. Höjd 10 cm. Från 3 år.

393,39 15 st/sats. Tuffa fordon av hög kvalitet. Blandade modeller, 

dubbletter kan förekomma. Längd: ca 8 cm. Av metall/HIPS-

plast. Från 3 år.

133,06 6 st/fp. Olika färger. Mjuka, söta och slitstarka grodor som 

är fyllda med plastpellets. Roliga att kasta, fånga och 

jonglera med. Utmärkta för barn med motoriska svårigheter. 

Yttermaterial och ögon är av PU, fyllningen är av polyester. 

Från 3 år.

74807 Beanbags grodor

73732 Bilar Matchbox

17079 Små superhjältar

58206 Sensoriska bubbelglas

53830 Kikare för små barn

Prisgrupp 5 20-40 kr

52219 Tärningar

72348 Kortlek

16332 Svarte Petter

72542 Yatzy
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33,37 En ponny med lång man att kamma och frisera. Avtagbara 

hovar. Blandade färger. Av PVC, fri från ftalater. 14 cm. 

Från 3 år.

39,10 En telefon för de yngre. Tränar olika sinnen, t.ex. känsel och 

hörsel, med funktioner som knäppande ljud och en 

roterande knapp. En knapp innehåller färgglada små bollar. 

Av ABS. Från 3 månader.

400,00 10 delar. Detta set med tio träfordon är vackert illustrerade 

och gjorda för att hålla länge. De stora delarna gör dem 

utmärkta för en liten hand att hantera. Innehåller traktor, 

raket, tåg, lastbil, bil, räddningsfordon, buss och helikopter. 

Av trä. Från 1 år.

159,74 4 st/fp. Fina, glittriga och dekorerade ögonmasker av tyg 

med resårband. Från 3 år.

309,59 8 st/fp. Blandade klassiska flygplan av metall för alla 

blivande små piloter. Längd: 13 cm. Från 3 år.

31,89 40 st/fp. Ett spel i enklare utförande. Levereras i 

förvaringsask. Av trä. Från 4 år.

287,78 10 st. Olika djurmasker i plysch med resår. 58 cm i omkrets. 

Handtvätt. Från 18 mån.

51,64 2 färgglada pussel med stansade bitar som får formen som 

ett djur och andra kända karaktärer. Bitarnas form återfinns 

även i pusselramen för att barnen lättare ska hitta dess 

plats. Tjocka och solida bitar av kraftig återvunnen kartong. 

14 bitar per pussel. Mått: 28,5x18,3 cm. Från 3 år.

26,20 1 st/fp. Fräcka fordon som passar bra i sandlådan. Blandade 

färger och modeller. Längd 10 cm. Av PE. Från 1 år.

13017 High wheelers

16079 Rampussel djungel och 

savann

74136 Djurmasker

18078 Plockepinn

14184 Flygplan

19340 Ögonmasker, superhjälte

12057 Stora fordon i staden

12802 Babytelefon

12389 My Sweet pony
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214,50 6 st/fp. Av återplanterat gummiträ och linsen av PMMA-

plast. Mått: 5x5x5,5 cm. Från 18 mån.

37,18 Jojo i trä. Blandade färger.

115,43 3 st/fp. Fina ankor i tre olika färger för roliga vattenlekar. 

Längd 8 cm. Av ABS. Från 1 år.

144,39 4 st/fp. Rytmägg som gör det lätt att skapa musik för yngre 

barn. Innehåller 2 olika toner. Rytmägg fungerar även bra 

för att träna rytmen i språket. Av trä, de små kulorna inuti 

är förkapslade i en behållare av plast. Höjd 7 cm, ø 4,5 cm. 

Från 6 månader.

156,11 4 st/fp. Spännande mönster i skiftande färger som fångar 

uppmärksamheten. 19 cm långa. Av PVC, utan förbjudna 

ftalater. Från 3 år.

200,70 7 st/fp. Glittrande bollar i härliga färger. Glittret virvlar 

omkring inuti bollarna. Kan användas i rollek som t.ex. 

skatter, eller i olika kast- och fångövningar. Levereras i 

färgerna röd, silver, guld, grön, blå, rosa och lila. ø 6,5 cm. 

Från 3 år.

206,78 3 st/fp. Lugnande och stimulerande för det visuella sinnet. 

Ofarligt innehåll med vatten, olja och glycerin. Mått: 13x9,5 

cm. Av akrylplast. Från 3 år.

62,85 Av polyeten och polypropenplast. Svanenmärkt. Längd 30 

cm. Från 2 år.

68,36 Hjälper barnen att fokusera och koncentrera sig samt tränar 

hand- och fingermuskulaturen. Vrid, vänd och snurra. Med 

en mjuk yta som är oemotståndlig och som barnen får svårt 

att lägga från sig. Mått: 16 cm lång, ø 0,9 cm. Från 3 år.

59026 Tangle

13002 Frontlastare

58205 Sensoriska tidglas

Prisgrupp 6 40-70 kr

58208 Glittrande bollar

55218 Kalejdoskop 4 st

110469 Rytmägg rosa och blå

13600 Badankor

71728 Jojo

58140 Plantoys Kalejdoskop
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69,60 Hjälper barnen att fokusera och koncentrera sig samt tränar 

hand- och fingermuskulaturen. Vrid, vänd och snurra. En 

taktil yta med små knoppar som stimulerar det sensoriska 

sinnet. ø 3,6 cm. Längd 18 cm. Av ABS och TPR. Från 3 år.

56,71 Handdocka av mjuk plysch. Längd 18 cm.

57,19 Handdocka av mjuk plysch. Längd 18 cm.

556,96 8 st/fp. Mycket söta dockor med mjuk kropp och huvud av 

naturgummi. Beanbagrumpa. Ej avtagbara kläder. Längd: 

21 cm. Från 0 år.

44,36 Här gäller det att först få fyra brickor i samma färg i rad – 

lodrätt, vågrätt eller diagonalt. När spelet är slut tippas 

spelplattan, brickorna glider ner och plattan läggs på plats. 

Mått: 26x19x20,5 cm. Av PE-plast. 2 spelare. Från 3 år.

51,78 En motocross med förare. Ett roligt tillbehör till rollleken. 

Figuren är 7,5 cm hög och har rörliga lemmar samt händer 

med gripfunktion. Av ABS. Från 4 år.

51,78 En cykel med förare. Ett roligt tillbehör till rollleken. Figuren 

är 7,5 cm hög och har rörliga lemmar samt händer med 

gripfunktion. Av ABS. Från 4 år.

51,78 En hundvakt med 1 hund i koppel. Ett roligt tillbehör till 

rollleken. Figuren är 7,5 cm hög och har rörliga lemmar 

samt händer med gripfunktion. Av ABS -last. Från 4 år.

52,65 1 st/fp. Materialen är utvalda för att skapa balans mellan 

ljud, känsla och utseende. Stimulerar och tränar 

greppmotorik. Blandade färger. Mått: 8 cm. Från 6 

månader.

12437 BRIO aktivitetsboll

15671 Playmobil hundvakt

15669 Playmobil barn med 

rullskridskor och cykel

15668 Playmobil 

motocrossförare

10585 Fyra i rad

17255 Mjuka dockor av 

naturgummi, Oeko-Tex

113902 Handdocka Lamm

113903 Handdocka Elefant

58120 Tangle Relax
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68,51 När eleverna har svårt att komma till ro kan en Fiddel i 

händerna ge fingrarna en välkomnande och taktil aktivitet. 

Vrid och snurra på de färgstarka, ledade träbitarna i 

tusentals olika former. Passar både stora och små händer. 

Rekommenderas från 5 år.

47,79 Turas om att slå färgtärningarna och samla på olika 

färgkombinationer som ger poäng. Spelaren med flest poäng 

vinner spelet. För 2-6 spelare. Speltid ca 15 minuter. Från 5 

år.

88,87 En tuff bil för terräng, med extra stora hjul. Längd 23 cm.

99,02 Av polyeten och polypropenplast. Svanenmärkt. Längd 42 

cm. Från 2 år.

96,51 Ett sandset för de yngre barnen som inte orkar bära tunga 

hinkar. Innehåller hink med sandsilslock, spade, kratta och 

sandform. Tillverkat av 100 % återvinningsbar bioplast 

baserad på sockerrör. Hinksetet är dessutom Svanenmärkt. 

Tål frost. Kan diskas i diskmaskin. Från 6 månader.

95,46 Ett spännande knoppussel av trä. Under varje pusselbit finns 

ett tryckt motiv av motsvarande dinosaurieskelett. Fem 

bitar. Mått: 24x20 cm. Av FSC-märkt trä. Från 1 år.

97,93 Här gäller det att spela bort sina kort efter färg eller valör. 

Först färdig vinner omgången, men glöm inte att säga "Uno" 

innan sista rundan. För 2-10 spelare. Från 7 år.

91,59 En enkel version av Uno för de yngre barnen. Lätthanterliga 

stora kort som tränar grundläggande förståelse för färger 

och siffror. Speltid: 10 min. 2-4 spelare. Från 3 år.

91,67 Fantastisk tygdocka med unik stil och personlighet. Tea har 

ljust hår och rosa klänning. Tillverkad av tyg som uppfyller 

kraven för Oeko-Tex 100. Med avtagbara kläder. Handtvätt. 

Längd 30 cm. Från 1 år.

17025 Bonikka tygdocka Lone

10555 Uno Junior

72355 Uno

16758 Knoppussel tittut-

dinosaurie

13191 Hinkset av bioplast

13001 Traktor med släp

13016 Monstertruck

Prisgrupp 7 70-100 kr

16336 Barn-yatzy

16837 Fiddel

14(15)

https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=16837
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=16336
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=13016
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=13001
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=13191
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=16758
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=72355
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=10555
https://www.lekolar.com/ShowImage.ashx?size=medium&lang=se&item=17025


91,67 Fantastisk tygdocka med unik stil och personlighet. Lone har 

brunt hår och jeansklänning. Tillverkad av tyg som uppfyller 

kraven för Oeko-Tex 100. Med avtagbara kläder. Handtvätt. 

Längd 30 cm. Från 1 år.

88,70 48 bitar. Stort och fint träpussel i ram. Av FSC-märkt 

plywood. Mått: 40x30 cm. Från 3 år.

99,95 Klassisk dragleksak i trä med osymmetriska hjul och 

gungande svans, huvud och öron. Längd: 20 cm. Av bokträ. 

Från 1 år.

73,85 Rampussel i trä med 15 bitar. Mått: 30x22 cm. Från 3 år.

98,02 Formpussel med de sex Babblarna Babba, Bibbi, Bobbo, 

Dadda, Diddi och Doddo. När du lyfter pusselbitarna står 

varje Babblares namn i botten på pusslet. 6 bitar, 1–3 år, 

30x21 cm.

98,02 Babblarna Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo 

gömmer sig bakom buskarna i Babblarnas dal, men vips 

tittar de fram när du vänder på pusselbiten. Roligt 

tittutpussel för de minsta. 6 pusselbitar. Mått: 30x21 cm. 

Ålder 1–3 år.

90,71 8 bitar. Mått: 25x21 cm. Av trä. Från 2 år.

96,94 Ett träpussel med motiv på de populära figurerna Babblarna. 

6 bitar. Från 2 år.

16759 Babblarna pussel

72279 Knoppussel bondgård

16770 Babblarna tittutpussel

16767 Babblarna formpussel, 6 

figurer

16019 Rampussel Mamma Mu

30332 BRIO tax

16877 Pussel regnskog

17024 Bonikka tygdocka Tea
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