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Nr 703  
Prinsessan på ärten 

Nr 704  
Bondgård

Nr 705  
Bockarna Bruse 

Nr 706  
Kaninpåse

Nr 701  
Rödluvan

Nr 702  
Slott

Sagopåsar 
Sagopåsarna har fina dekorationer som blir till kulis-
ser till berättelsen. Varje påse innehåller flera figurer 
att sätta på fingret. Sagor kan ge inspiration till lek, 
rollspel, berättelse, empati, fantasi, utveckla språket och 
förmedla kunskap. Sagopåsarna kan användas ihop 
med Dockteatern, se sidan 4. Mått 23 x 17 cm.

Om oskar & ellens produkter
Förpackning
Våra produkter kommer i en fin nätförpackning i tyg med kantband och 
knytsnören. En lapp med Handmade, Scandinavian Design hänger från 
handtagen och streckkoden finns på baksidan.

Tvättråd
Vi rekommenderar handtvätt för samtliga produkter förutom quiltade 
barntäcken som tvättas i maskin. Använd gärna strykjärn med låg värme 
alternativt ånga för att produkten ska bli fin.

Tillverkning
Vår tillverkning sker på Filippinerna. Våra produkter är handgjorda. Vi  
strävar efter en produktion som är både etisk och med miljötänk. Regelbundet 
besöker vi de skickliga sömmerskorna som vi känner väl efter 18 års sam-
arbete. Vi jobbar med tre syateljér som vardera har cirka 30 anställda. Löne- 
och arbetsvillkor följer Filippinsk lag. Atmosfären på ateljéerna är vänlig och 
alla anställda har tillgång till vatten, toaletter och fläktar. Mobiltelefoner är 
tillåtna. oskar&ellens kontinuerliga beställningar innebär jobbsäkerhet och en 
stabil inkomst för de anställda.

Material
Våra produkter är gjorda av bomull, polyester och polycotton. Materialet är 
olika för olika produkter och importeras från Korea, Hong Kong, Japan och USA.

Märkning
Produkterna från oskar&ellen följer Europastandarden EN 71 1-3 samt det 
nya direktivet 2009/48/EG och är därför CE-märkta. Vi rekommenderar en 
del lekväskor och leksaker såsom sångpåsen från 18 månaders ålder, men 
de allra flesta från tre års ålder och uppåt. Det är då barnet är moget för 
rollspel och utveckling av sin fantasi och det är då vi tycker att barnet får ut 
mest glädje av våra leksaker. Se åldersrekommendationer i produktbeskriv-
ningen för varje produkt på hemsidan.

Produktionen är småskalig och sys 
för hand av skickliga sömmerskor.

Petra, grundare av oskar&ellen,  
på besök i Manila.
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Sångpåse
Sång kan fungera som stimulans och verktyg 
för att utveckla små barns språk och fantasi! 
Man plockar upp en figur ur påsen och sjung-
er en sång om figuren. Sex figurer medföljer 
påsen: stjärna, lamm, spindel, ekorre, buss och 
katt. Det finns fem påsar med extra figurer till 
sångpåsen. I påse 1 ingår blommig falukorv, 
apa, hus, råtta, krokodil och kanelbulle. I påse 
2 ingår snigel, polis, nalle, bondgård, ham-
mare och groda. Påse 3 innehåller olika figurer 
med julmotiv; Lucia, tomte, Staffan, Renen 
Rudolf, julgran och tre pepparkaksgubbar.  
I påse 4 ingår gurka, kudde, ponny, elefant, 
nyckelpiga och hare. I påse 5 ingår båt, sjörö-
vare, haj, blomma, tåg och paket. Alla sång-
texter hittar du på vår hemsida.

Figurer till sångpåse – 1
Nr 2082

Figurer till sångpåse – 2
Nr 2083

Figurer till sångpåse – 3
Julsånger
Nr 2084

Figurer till sångpåse – 4
Nr 2085

Figurer till sångpåse – 5
Nr 2086

Nr 208

Nr 2087
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Dockteater / Café
Låt barnen bjuda på en underhållande show. 
Denna dockteater/café hängs upp i dörrkarmen 
med hjälp av små öglor. På ena sidan finns en 
teater med gardiner som dras undan när före-
ställningen börjar. Under öppningen finns fickor 
där man kan lägga till exempel biljetter. Trött 
efter föreställningen? Vänd då på teatern och 
där finns ett fint café som är uppdukat med saft, 
glass, kakfat och tårta. Välkomna! Totalt 4 delar 
inklusive två avtagbara gardiner och en markis.
Nr 8062
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Söta kakor
Tillbehör till våra teserviser och cafeét (Dockteater / Café).  
Setet består av en hallongrotta, brownie, tårtbit och 
en muffins som ligger i en fin påse med kantband och 
handtag. 
Nr 2109

Lantlåda – frukt och grönt
Lådan är fylld med fina frukter, grönsaker och blommor. 
Kul att använda till att leka affär, café eller kök. Innehål-
ler baguette, äpple, päron, banan, morot, potatis, jord-
gubbe och nyplockade blommor. Totalt 11 delar. 
Nr 2182

Lunchbox
Lunchbox/kylväska som är fullpackad med mat, frukt, 
kakor och tillbehör. Väskan innehåller handduk, dricks-
glas, sugrör, juicepaket, päron, jordgubbar, två olika 
sorters tårtbitar, en dubbelmacka som man själv kan 
bestämma vad man vill ha på, välj mellan pålägg som 
tomat, gurka, ost, sallad och prickig korv. Total 19 delar.
Nr 2183

Picknick-korg
En rymlig korg fylld med godsaker och läcker lunchmat. 
Setet innehåller korg, handduk, tallrikar, saftflaska, glas,  
vattenmelonskivor, kycklingklubbor, två brödskivor, ost, 
prickig korv, sallad, tomat, gurka och två mumsiga  
chokladrutor med strössel. Totalt 20 delar.
Nr 213

Afternoon Tea
Te-servisen har traditionella tillbehör som scones med 
sylt och grädde, gurksmörgås, jordgubbar och små 
fruktpajer. Förutom den goda maten innehåller setet en 
tekanna, två koppar, två fat, två teskedar, spetsservet-
ter, duk, ett tårtfat och tepåsar. Totalt 24 delar.
Nr 2101

Te-servis
Setet innehåller fyra koppar, fyra fat, skedar, tekanna, 
tepåsar, mjölkkanna, sockerskål, duk, servetter, fyra  
muffins i två olika smaker, fyra kakor i två olika sorter. 
Totalt 32 delar. 
Nr 210

Matlagningsset
Matlagningsset med tallrikar, bestick, tallriksunderlägg /  
servetter, stekpanna, stekspade, visp, skål samt mat 
såsom hamburgare (kan lika gärna vara vegetarisk 
burgare), korv med bröd, ketchup, senap, mjölkpaket, 
tomat, gurka, morot, och ett stekt ägg. Totalt 25 delar.
Nr 218

Sushi 
Det är spännande med mat från andra kulturer. På 
denna sushi-tallrik får man sex olika sushibitar, ett fat 
med sojasås och wasabi samt ett par fina chopsticks. 
Totalt 10 delar.
Nr 2181
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Kökskläder
I setet ingår kockmössa, förkläde och grillvante. Kockmössan har kardborrknäppning för att 
lätt kunna justera storlek och har fin applikation framtill. Välj mellan rosa, blått och grönt.

Glasscafé
Glasscafé-set med ett ställ för tre  
strutar, glasscafé-mössa och grönt 
förkläde med en ficka på, tre våffel-
strutar i olika färger/tyger samt en 
glass-skopa och fem olika sorters glass. 
Kulorna kan staplas på varandra med 
hjälp av kardborrband. Totalt 10 delar.
Nr 2103

Nr 219 Blå Nr 2191 Rosa Nr 2193 Grön

Kockmössa
 Tre avtagbara motiv till kockmössan att 
byta med, gör det lätt att leka både 
bagare, konditor, pizzabagare och kock.  
Motiven fäster med kardborre. Storle-
ken anpassas lätt med kardborrband.
Nr 2192
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Födelsedagstårta med vimplar
En tårta som kan serveras som fyra tårtbitar samt 
dekoreras med fyra brinnande ljus (kardborrband). 
I setet ingår även tårtpapper samt vimplar (1 meter 
lång med sju flaggor i olika färger). Totalt 10 delar. 
Nr 2102

Vimplar – 6 meter
Girlangen är 6 meter lång.Totalt finns det 15 vimp-
lar i rutiga tyger som mäter 15×15 cm. Fin dekora-
tion på kalaset, trädgårdsfesten eller i rummet. 
Nr 2111

Vimplar – 3 meter
Girlangen är 3 meter lång. Totalt finns det 21 vimplar i olika tyger som prickigt,  
randigt, enfärgat, mönstrat. Varje vimpel är 8×10 cm och är sydd i dubbla lager.

Nr 2105 Ljusblå

Nr 2112 Grå

Nr 2106 Rosa

Nr 2113 Ljusgrön

Nr 2114 Beige
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Nr 505 Grå

Nr 506 Beige

Nr 507 Rosa

Nr 508 Kungakrona

Prinsesskrona 
Söt krona med resårband och sydda  
detaljer i silvrig tråd.
Nr 504

Krona 
Kronor för födelsedagsfirande, lek och utklädande. Vändbara – sydda med olika tyger 
på utsidan och insidan. Anpassa storleken med kardborrband. Lätta och mjuka. Välj 
mellan grå, beige, rosa eller gul.

Fjäderskrudar
Fin fjäderskrud för födelsedagsfirande, lek och utklädnad. Lätt 
att anpassa storleken med kardborreband. Storlek 40–60 cm, 
höjd 15 cm.
Nr 509 Beige/rosa
Nr 510 Svart

Pirathatt
Mjuk pirathatt i bomull med fjäder och 
sydd dödskalle på framsidan. Ta på dig 
pirathatten och ge dig ut på äventyr! 
Använd kardborrebandet för att justera 
storleken, från 40 – 60 cm. Höjd 14 cm.
Ref 511

Polis och brandman – två i en
Vändbar hatt för rollspel och lek. Ena 
sidan är en polishatt och den andra en 
brandmanshjälm. Mjuk och skön att ha på 
sig. Använd kardborre-bandet för att jus-
tera storleken från 40 – 60 cm. Höjd 14 cm.
Ref. 512
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Djurmössor med svans
Djurmössorna är perfekta till barnkalas, lek och utklädande. Att klä ut sig kan inspirera till lek och rollspel. Svansen 
fäster lätt runt midjan med hjälp av en kardborre och mössan har resår i nacken för att anpassa huvudstorlek. Välj 
mellan 22 olika djur. 

Nr 5101 Hund Nr 5102 Katt Nr 5103 Kanin Nr 5104 Lejon Nr 5105 Apa

Nr 5107 Krokodil Nr 5108 Åsna Nr 5109 Lamm Nr 5110 Björn Nr 5112 Varg

Nr 5113 Tiger Nr 5114 Elefant Nr 5115 Ponny Nr 5116 Haj Nr 5117 Mus 

Nr 5118 Orm Nr 5119 Nyckelpiga Nr 5120 Råtta Nr 5122 Hare Nr 5123 Räv

Nr 5128 Bambi Nr 5129 Igelkott 
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Stjärngosse
Stjärngossestrut med tillhörande stav med stjärna. 
Nr 446

Luciakrona
Mjuk och skön Luciakrona för de minsta.
Nr 447

Tärnljus
Det söta tärnljuset lyser utan batteri och blir  
inte varmt. Höjd ca 15 cm. 
Nr 445

Förkläde
Julförkläde med pepparkaksmotiv.  
Fint rött band att knyta runt midjan.
Nr 451

Pepparkakshjärta
Varje påse innehåller fyra handsydda 
pepparkakor. Att hänga i granen eller 
använda i lek. Höjd 6 cm.
Nr 428
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Tomtens verkstad
Tomten och hans nissar behöver hjälp i sin verkstad. 
Huset är fint dekorerat med sydda detaljer som öppen 
spis och brinnande brasa, spiselkrans, skrivbord med 
lång önskelista, leksaker på hyllorna, ett fönster med 
snöflingor utanför och en glänsande julgran. Till setet 
tillhör även renen Rudolf, släde, tomte, tre nissar, en 
säck, tre stor julklappar. Totalt 11 delar.
Nr 449

Adventskalender
Räkna ner dagarna till 
julafton med denna fina 
Adventskalender som har 
både ringar och fickor så 
olika storlekar av paket 
fungerar. Fina sydda detaljer 
med olika bilder för varje 
dag med motiv som visar 
saker som hör december till, 
såsom hyacinter, snö, Lucia, 
lussekatter med mera. Pinnen  
ingår. Yttermått 44 x 65 cm. 
Fickorna mäter 8 x 8 cm.
Nr 404

Julkrubba
Julkrubban är fint dekorerad med sydda detaljer som 
stjärnhimmel, Betlehemsstjärna och djur inuti stallet. Den 
innehåller även vadderade figurer som jungfru Maria, 
Josef, en krubba med Jesusbarnet, en herde, en stjärna, 
en åsna och tre visa män. Totalt 10 delar.
Nr 448

Adventskalender – grå
Räkna ner dagarna till  
julafton med denna fina  
Adventskalender som har 
både ringar och fickor så 
olika storlekar på paket 
fungerar. Helt grå med 
gröna sydda siffror på  
fickorna. Pinnen ingår.  
Yttermått 44 x 65 cm.  
Fickorna mäter 8 x 8 cm.
Nr 405
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Blomsterkrans
En mjuk och fin krans med vackra sommarblommor  
i filt och med kardborrband på baksidan. Perfekt för  
små barn att bära vid fest, skolavslutning och  
midsommarfirande. 
Nr 4940

Trädgårdsväska
Väskan innehåller tre blommor, en fröpåse, gaffelkratta, 
spade, vattenkanna, krukor, och tre bitar jord. Väskan, 
krukorna och fröpåsen har fina applikationer som fjärilar, 
fjärilslarv och blomma. Små frön ”planteras”i jorden och 
blommorna växer upp ur jorden (finns hål i jorden). Allt 
ryms i den fina väskan. Totalt 14 delar. 
Nr 223

Beauty Box Mini
Beauty Boxen innehåller puder, 
ögon-makeup med borste,  
läppstift och läppstiftsfodral,  
en diamantring och en  
gammaldags parfymflaska.  
Totalt 9 delar.
Nr 2043



22 23

Stall
Rymligt stall som har fina applikationer på utsidan med vat-
tenkanna, blommor, katt, höbalar och högaffel. Inuti finns det 
boxar med plats för två hästar. Setet inkluderar två hästar, 
en svart och en vit, samt en rid-tjej och rid-tillbehör som sadel, 
ryktborste och rosett. Total 7 delar. 
Nr 2023

Dockhus med kaniner
Mjukt och lekvänligt dockhus med två fina rum. Till 
dockhuset ingår tre kaniner och möbler. Inredningen 
består av soffa, säng och en vagga. Handtagen gör det 
lätt att bära med sig sitt hus. Totalt 7 delar. 
Nr 212

Slott 
En riddarborg med flaggor och torn 
som är avtagbara och med sätts ihop 
med kardborre. Här finns många 
möjligheter till lekar och rollspel med 
en prins, prinsessa, vit häst, drake, 
häxa och en skattkista. Handtagen 
gör det lätt att bära med sig sitt 
slott. Totalt 7 delar. 

Nr 206 Rosa torn Nr 207 Gröna torn

Sjöjungfru-set med snäckväska
Väskan med sin öppning i form av en snäcka innehåller två 
sjöjungfruar med avtagbara fenor och en sjöhäst. Väskan 
har ett handtag som gör den lätt att ta med sig. Mått 20 x 
15 x 22 cm. Totalt 6 delar.
Ref 230

Fairy Cottage
I stugan bor det två feer. Stugan har fina detaljer som 
fönsterluckor och blomlådor, stor spegel inne i huset och 
mossa på skorstenen. Feerna har avtagbara tyllkjolar och 
vingar som kan hängas upp på galgarna inne i stugan. 
En ståtlig enhörning drar den vackra vagnen. Totalt 9 
delar.
Nr 225
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Sjörövarskepp
Skepp ohoj! Ombord på sjörövarskepp finns tre sjöröva-
re. De är ute och seglar på de stora haven på jakt efter 
en skatt. Sjörövarna har hittat en gammal skattkarta som 
de navigerar efter. Ombord finns det skattkista, kanon 
och en planka. I havet nedanför vaktar en hungrig haj. 
Totalt 9 delar. 
Nr 226

Hangar
Hangar / flygplats med helikopterplatta och fem olika 
flygplansmodeller. På undersidan av figurerna finns en 
sydd ögla, så att barnet kan sätta planet på fingret och 
”flyga iväg”. Handtagen gör det lätt att bära med sig 
väskan. Totalt 6 delar. 
Nr 211

Djurpark  
Lär känna dessa fantastiska vilda djur- noshörning, 
elefant, giraff, apa, lejon, zebra och krokodil. En del av 
djuren trivs i vattnet och andra på land. Parken har  
vattenfall, sjö, lian och väskan öppnas upp från båda 
hållen och stängs med kardborreband. Ett litet handtag 
på toppen gör det lätt att bära med sig väskan.  
Totalt 8 delar.
Nr 227

Dinosaurieväska med sex dinosaurier  
Dinosaurieboet innehåller två köttätande dinosaurier; 
Tyrannosaurus (grön) och Velociraptor (mörkblå), fyra 
växtätande dinosaurierna Triceratops med sina två 
horn (grå), Stegosaurus (ljusblå) med upprätta plat-
tor på ryggen som skydd, den gigantiska Brontosaurus 
(orange) och den långa Diplodocus (gul). Fina verklig-
hetstrogna detaljer på dinosaurierna inspirerar till lek och 
lärande. Mått 20 x 15 x 22 cm. Totalt 7 delar.
Ref. 229
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Bondgård
 En pedagogisk bondgård med bås i stallet för djuren. 
Fina färgglada detaljer som grönbete, morötter,  
vattenpöl och halmstack finns sytt på insidan av  
bondgården. Bonden har en fin traktor och på gården 
har han sällskap av sina fina djur – gris, ko, häst och 
hund. Total 7 delar.
Nr 2022

Brandstation
Brandstationen innehåller en brandbil med utdragbar 
vattenslang, två brandmän, en räddningshelikopter, 
två koner, en brandsläckare och en eldsvåda. Stationen 
har handtag för att barnet lätt ska kunna bära med sig 
väskan. Totalt nio delar. 
Mått 20 x 15 x 27 cm.
Nr 228

Noaks ark  
Noak och djuren – lejon, hund, giraff, kamel och häst 
– bor ombord på arkens tre våningar. Det finns även 
detaljerade applikationer som föreställer vackra fåglar, 
krokodiler, elefant och ormar. Regnbåge- och molnhand-
taget används för att lätt bära med sig arken. Totalt 7 
delar.
Nr 214

Indiantält  
Tipin har ”målningar” på tältet som representerar Björn, 
Varg och Häst. Familjen med två vuxna och två barn  
är redo för äventyr tillsammans med sin häst och de 
har en lägereld för att hålla sig varma. De fyras kläder 
fullbordar temat. Totalt 7 delar.
Nr 205

Rymdskepp
Till raketen tillhör två astronauter med syrgastuber (av-
tagbara), två marsmänniskor, ett flygande tefat och ett 
rymdlandskap. Rymdskeppet är ihåligt så att rymdland-
skapet med alla figurer och duken ligger inuti rymdskep-
pet. Totalt 9 delar.
Nr 215

Doktorsväska
Att leka doktor är en klassiker! Väskan innehåller blod-
trycksmanschett, stetoskop, pillerburk, spruta, förkläde 
och ficklampa. Finns med svensk eller engelsk text samt utan 
text. Totalt 7 delar.
Nr 2011 – Svensk text
Nr 2012 – Utan text
Nr 2013 – Engelsk text
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Verktygsbälte
Till den lilla hjälpredan. Mjukt bälte 
som fäster med kardborrband runt 
midjan. Totalt 7 delar.
Nr 209

Förvaringskorg stor
Håll ordning i barnens rum med en mjuk och följ-
sam förvaringskorg som passar till allt möjligt som till 
exempel lego, tågbanor, byggklossar, gosedjur och 
mycket mer. Lätt att bära i handtagen. Höjden är 
40 cm och diametern 50 cm. 

Nr 5083 Muffins Nr 5085 Bilar

Nr 5091 Vilda djur Nr 5087 Bondgård

Förvaringskorg mindre
Höjden är 32 cm och diametern 30 cm. 

Nr 5092 Skogens djur 5093 Kaniner

Nr 5089 Vimplar Nr 5090 Brandbil
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Babytäcken
Fantastiska handquiltade täcken som ger ett mjukt underlag till babyn. 
Många fina färger och mönster för babyn att ligga och titta på. Det finns 
hällor på baksidan av täckena om man vill hänga upp dem på väggen, 
vilket ger en mjukare akustik i rummet. Kan även användas som överkast i 
spjälsängen eller juniorsängen. Mått 120 x 95 cm. Maskintvätt 40° C. 

Nr 309  
Flygplan

Nr 303 
Noaks ark

Släktträd
Skapa ditt släktträd genom att sätta in bilder på mamma, pappa, mor- och  
farföräldrar. På den nedersta grenen finns det plats för syskon, kompisar, husdjur  
eller andra personer som står barnet nära. Mått 55 x 40 cm.

Nr 8043

Nr 8044

Nr 8045Nr 304 
Fordon
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Mätsticka 
Den perfekta doppresenten! Figurerna på mätstickan är avtagbara 
och roliga att leka med och kan även användas för att märka ut 
barnets längd. Mått 30 x 150 cm.

Nr 8013
Rymdskepp

Nr 8014
Bondgård

Nr 8015
Prinsessa Rosa

Nr 8016
Vilda djur

Nr 8017
Skogens djur

Nr 8011
Noaks ark

Nr 8012 
Prinsessa 
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Fiskdamm till kalas
Kalasets höjdpunkt är kanske  
godispåsen från fiskdammen. 
Mått ca 100 x 150 cm. Metspö 
medföljer ej.
Nr 2031

Memorykort
Gör dina personliga kort genom att stoppa in egna bilder 
i facken. Bilderna kan var exakt lika eller så kan de höra 
i hop på något annat sätt för att bilda ett par. Totalt 16 
stycken kort (8 par).
Nr 221

Dartspel
Dartspel med 6 bollar som fastnar på spelet med hjälp 
av kardborre. När spelet är färdigt viks måltavlan ihop 
till en väska med handtag och försluts med dragkejda. 
Trevligt spel för hela familjen. Den är lätt att ta med sig 
på utflykter och ut i trädgården. 
Nr 8061 Krokodil
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Sverigekarta  
– Lär känna ditt land
Lär dig namnen på Sveriges 25 
landskap, var de ligger samt deras 
tillhörande landskapsdjur. Djuren 
och landskapsnamnen fästes lätt  
på kartan med kardborre. I setet  
så ingår karta, 26 stycken namn-
lappar i tyg med kardborre  
på baksidan (25 landskap plus 
huvudstad) samt 25 stycken fina 
djur. I årskurs fyra i skolan arbetar 
elever med Sveriges landskap, 
men det kan vara bra att lära sig 
tidigare eller varför inte bättra på 
kunskaperna för oss som glömt! 
Facit följer med denna produkt. 
Mått 64 x 87 cm.
Nr 8010

Kalender
Med hjälp av den här kalendern lär sig 
barnet att förstå månader, veckodagar,  
datum och årstider. Högst upp på 
kalendern finns ett kardborrband där 
man fäster dagens datum, veckodag, 
månad och år. Det finns två snurror där  
man ställer in årstid respektive väder. 
I den gula ramen kan man placera en 
bild på någon som har namnsdag/
födelsedag, eller uppmärksamma vad 
som händer idag som till exempel 
fettisdagen, kanelbullens dag, påsk, 
midsommar, jul med mera. Kalendern 
uppdateras kontinuerligt med nya årtal!
Nr 8035 –  Svensk tavla med brickor
Nr 8034 –  Internationell tavla utan brickor

Brickor till den internationella tavlan
Nr 8036 – Holländsk text
Nr 8037 – Italiensk text
Nr 8038 – Engelsk text
Nr 8039 – Tysk text
Nr 8041 – Finsk text
Nr 8046 – Spansk text
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Befolkning
18 stycken internationella 
människor att sätta in på 
rätt land eller världsdel.
Nr 8074

Världskarta 
 Mjuk, färgglad, spännande världskarta för barn i skol-
åldern. På kartan finns de största sjöarna, de längsta 
floderna, de största bergskedjorna och högsta bergstop-
parna i varje världsdel, allt sytt på kartan. Ett medföl-
jande facit numrerat 1–50 gör det enkelt att till exempel 
lära sig rätt namn på en bergskedja. Mått 85 x 118 cm. 
Nr 8070

Djur 
26 stycken djur, cirka 
3 stycken från varje 
världsdel. 
Nr 8071

Byggnader och  
landmärken
 20 stycken figurer på 
kända byggnader och 
platser. Inkluderar jor-
dens sju nya underverk.
Nr 8072

Huvudstäder  
och världsdelar
Namn på 16 huvud- 
städer och 7 kontinenter 
att fästa på rätt plats. 
Nr 8075 – Engelsk text 
Nr 8076 – Svensk text

Tillbehör till världskarta 
Till Världskartan finns sex stycken påsar med tillbehör 
som ska placeras in i rätt världsdel. Tillbehören ingår  
inte i Världskartan utan väljs separat. 

Flaggor
28 stycken flaggor från 
alla världsdelar.
Nr 8073

De fem världshaven 
Namnlappar på de fem 
världshaven. 
Nr 8079
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1-2-3-tavla
Tio avtagbara siffror  
som sätts in på rätt plats. 
Barnet tränar siffror,  
färger och namn på de 
tio olika figurerna. Mått 
cirka 65 x 40 cm.
Nr 8042 

Safaritavla
En tavla med sex vilda 
djur, som är sydd så att 
man kan röra på armar 
och ben. Mått 65 x 40 cm.
Nr 8022 – Dansk text
Nr 8023 – Engelsk text

Fordonstavla
Fin aktivitetstavla att 
hänga på väggen med 
sex avtagbara figurer  
att leka med och sätta  
tillbaka i lämplig miljö 
(hav, land eller luft).  
Mått 65 x 40 cm.
Nr 8040

ABC-tavla 
Varje bokstav i alfabetet hör ihop med ett djur som börjar på 
samma bokstav. Det finns hällor på baksidan om man vill hänga 
upp tavlan men går lika bra att leka med på golvet. Alla djur 
är vadderade och sydda med fina detaljer. Barnet tränar färger, 
djur, finmotorik, djurläten, alfabetet, stavning med mera. Totalt 
30 delar. Mått ca 80 x 60 cm. 
Nr 8032 – Dansk text
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ABC-tavla 
Varje bokstav i alfabetet hör ihop med ett 
djur som börjar på samma bokstav.  Alla 
djur är vadderade och sydda med fina 
detaljer och sitter fast med band. Barnet 
tränar färger, djur, finmotorik, djurläten, 
alfabetet, stavning med mera. Totalt 29 
delar. Mått ca 58 x 40 cm. 
Nr 8033

ABC-väska 
Varje djur, 29 stycken, hör till en bokstav. Djuren 
är vadderade och fästa vid ett band som man 
kan klippa av om man önskar flytta runt djuren. 
Väskan stängs med dragkedja och är lätt att ta 
med på resan. Ett roligt och bra verktyg för att 
lära barnet bokstäver, djur och färger.
Nr 2173
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123-bok
Boken har 45 figurer som 
ska sorteras upp och sättas 
in på rätt plats och sida. 
Räkneboken har tio sidor 
och stängs med dragkedja. 
Fina handtag gör det lätt 
att bära med sig boken.
Nr 103

Bondens djurbok
Lär känna djuren som bor 
på bondgård och deras 
ungar. Barnet får klämma, 
känna och leta efter göm-
da djurungar och dessutom 
träna på motsatser såsom 
stor och liten, uppe och 
nere, inne och ute osv. 
Djuren är vadderade, har 
fina sydda detaljer och 
sitter fast i boken med ett 
band.
Nr 107

Vilda djur 
Möt de vilda djuren i 
deras habitat. Djuren är 
vadderade, har fint sydda 
detaljer och fäster i boken 
med kardborre samt sitter 
fast med band. Boken 
stängs med dragkedja 
och har handtag som gör 
det lätt att bära med sig 
boken. Sex sidor. Mått 
20 x 7 x 22 cm.
Ref 108

Babybok
Boken har ett band för 
att kunna hängas upp i 
vagnen eller i en säng. På 
varje sida finns en siffra, 
ibland gömd bakom en 
lucka, och en figur som 
matchar siffran. Barnet 
tränar siffror, färg och 
namn på figurerna samt 
fingermotorik. 
Nr 110

ABC-väska
Varje djur, 28 stycken, hör till en bokstav. Djuren är vadderade och fästa vid ett band som man kan klippa av om 
man önskar flytta runt djuren. Väskan stängs med dragkedja och är lätt att ta med på resan. Ett roligt och bra 
verktyg för att lära barnet bokstäver, djur och färger.
Nr 2172 – Engelsk text
Nr 2170 – Tysk text
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Färgbok
Tolv fina vadderade figurer ska sättas in på rätt plats / färg 
(6 färgsidor). Barnet tränar färger, namn på figurer och 
att se vart de hör hemma.
Nr 106

Dinosauriebok
Dinosaurier är spännande redan från en tidig ålder. Barnet 
lär sig namnet på de sex olika dinosaurierna genom att 
matcha dinosauriens färg med färgen på kardborrefästet. 
Boken vecklas upp till ett landskap med vulkan, berg och 
grönska.
Nr 105

Mina husdjur
Lär känna de vanligaste husdjuren och hur de bor. 
Hunden bor i hundkojan, kaninen i en kaninbur som 
går att öppna, katten myser i sin korg, kanariefågeln i 
sin öppningsbara fågelbur, akva-riefisken i en skål och 
en hamster som leker i sitt springhjul. Boken vecklas ut 
som en lekmatta och mäter då 1 meter. Djuren är vad-
derade, har fint sydda detaljer och fäster i boken med 
kardborre samt sitter fast med band. Boken har sex 
sidor. Mått 21 x 10 x 19 cm.
Ref 109

Mina djurvänner i skogen
Gå på upptäcksfärd i skogen genom denna pedago-
giska och mjuka bok. Leta efter de olika djuren såsom 
rådjur, ekorre och kanin som lever i skogen men missa 
inte andra spännande djur som gömmer sig i sina bon 
som björnen, räven och ugglan. Alla djuren är vadde-
rade och sitter fast i band. Vänd varje sida som en bok 
eller öppna upp boken som då sträcker sig 1 meter lång. 
Mått 21 x 10 x 19 när den är ihopfälld.
Nr 111



48 49

Godnattbok
Det blir extra mysigt att gå och lägga sig med hjälp av den här boken! Den är tänkt att hjälpa till med nattningen 
eftersom barnet ska gå och lägga en liten kanin/nalle. Men först så ska nallen/kaninen plocka undan sina leksaker, bor-
sta sina tänder etc. Godnattböckerna utan text finns i rosa, blått och rött. Med text på svenska och engelska finns den 
i rosa, blått, beiget och grått. På franska finns den i gult. Tjocka fina handtag gör det lätt att bära med sig boken och 
med dragkedjan runt den så hålls allt på plats.

Nr 1021 – Svensk text
Nr 1023 – Engelsk text

Nr 1022 – Svensk text 
Nr 1024 – Engelsk text

Nr 1028 – Fransk text Nr 1025 – Tysk text

Nr 1026 – Utan text Nr 1027 – Utan text Nr 1029 – Utan text

Nr 1030 – Svensk text Nr 1031 – Svensk text Nr 1032 – Utan text Nr 1033 – Utan text
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Mitt första album 
Ett litet album på sex sidor där 
insatta foton förevigar babyns 
största händelser under det första 
året. Min första jul, min ettårsdag 
m.m. Uppskattad doppresent. 

Nr 1091 Blå – Svensk text
Nr 1093 Blå – Norsk text
Nr 1097 Blå – Engelsk text

Nr 1094 Rosa – Svensk text
Nr 1096 Rosa – Norsk text
Nr 1098 Rosa – Engelsk text

Pyjamaspåse Nalle
Nallebjörn med blå kläder 
som har tre små bebisar. Kan 
användas som en väska att 
ta med vid övernattning. Det 
finns en öppning i kjolen där 
man kan packa sin pyjamas 
och tandborste. Kan även 
användas för lek eller som en 
snuttefilt. 
Nr 5034

Pyjamaspåse Kanin
Kanin med rosa kläder.  
Se beskrivning ovan.
Nr 5032
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Vändbara sagodockor

Guldlock och de tre björnarna
Vänd upp och ner på Guldlock och Mamma Björn tittar 
fram. Vänd på Mamma Björn och där finns Pappa Björn. 
Lilla Björn sitter i en ficka på kjolen. En docka förvandlas 
med dessa grepp till tre dockor, plus lilla björn.
Nr 5027

Rödluvan 
Mjuk och härlig handgjord docka som gör det kul för 
barnet att leva sig in i sagan om Rödluvan och vargen. 
Vänd upp och ner på Rödluvan och mormor tittar fram. 
Dra upp mormors hätta i nacken och den hemska vargen 
kommer fram! Med enkla grepp, se bilder till vänster så 
blir en docka till fyra figurer. Förklädet och den röda hät-
tan är avtagbara.
Nr 5026

Tre små grisar 
De tre små grisarna har fina hus gjorda av halm, trä och 
tegelstenar. Vänd upp och ner på mamma Gris och den 
stygga vargen tittar fram. Med enkla grepp får du fram 
två stora dockor plus tre små.
Nr 5028
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Vårt sortiment 
Vårt sortiment består av mjuka textilprodukter hansydda i småskalig produktion på Filippinerna. 

För oss är det viktigt att erbjuda en produkt som står för etisk tillverkning, hög kvalitet och säkerhet, 

som stimulerar till fantasi och roll-spel samt uppmuntrar till lek. Genom att produkterna är välgjorda 

och därmed hållbara så har barnent glädje av sin leksak länge. Leken ger barnen möjlighet att 

öva sin sociala kompetens, bearbeta rädsla, öva grundläggande begrepp, utveckla sinnen, pröva 

vuxenroller, öva språk, utveckla fantasi och samarbetsförmåga, befästa kunskap m.m. Barn lär och 

utvecklas helt enkelt genom lek! Vi rekommenderar en del lekväskor och leksaker såsom sångpåsen 

från 18 månaders ålder, men de allra flesta produkter från 3 års ålder och uppåt. Det är då barnet 

är moget för rollspel och utveckling av sin fantasi och det är då vi tycker att barnet får ut mest 

glädje av våra leksaker.

Vårt sortiment är indelat i följande produktgrupper

Sång, spel och sagor
Aktivitetsböcker

Låtsaslek
Barnrummet
Lekväskor
Utklädnad

Aktivitetstavlor
Julprodukter

Text: oskar&ellen  Form och produktion: Soformia  Kläder: Lilla gröna indianen i Djursholm samt privata  
Foto: More than words, Magasin Kusin, Jessica Helenefors Andersson och Znapshot
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