Gereedschapskoffer Lino
Deze professionele houten box bevat 12 tools deels gemaakt van
hout. De boormachine is bevestigd met een haak en lus, de
andere tools worden aangesloten op draaibare kanten. Super
solide gereedschap voor het spelen en voor al de eerste
spelletjes van fijne motoriek van de kleine ambachtslieden! De
toolbox heeft textiel koorden met houten handgrepen en handige
sluitingen.

Hape Fix it Gereedschapskist
Niets is leuker en leerzamer voor kinderen dan zelf allerlei
constructies maken met behulp van kindergereedschap. Ga op pad
naar de volgende grote klus met deze Hape Fix-it
Gereedschapskist! Kinderen hebben al het benodigde gereedschap
bij de hand om de klus te klaren. Ideaal voor kleine klussers
die het geweldig vinden om mee te helpen in huis, net als een
echte klusjesman! De houten gereedschapskist van Hape wordt
geleverd inclusief gereedschap en accessoires, zoals bouten,
moeren en schroeven.
De rollenspellen verbeteren de behendigheid, coördinatie en
motoriek.
Aan de slag dus!
Leeftijd :vanaf 3 jaar
Afmetingen: Product 24 x 12,8 x 15 cm | Pakket 26 x 14 x 16,5
cm
Materiaal: Hout

Inhoud: 14 onderdelen

Kinderkoffer “Feeën set”
De feeënvleugels van vilt worden met organzabanden aan de
schouders bevestigd en de feeënstof uit het houten doosje
zorgt voor de juiste sfeer. Natuurlijk mogen toverstaf en
hoofdversiering niet ontbreken. Een klein organzazakje met
bonte vilt bloemen begeleidt de kleine fee bij de vluchten
door het avonturenland. De complete set wordt in een kleine
metalen koffer opgeborgen en is perfect geschikt voor het
transport! In de wereld van fabeldieren induiken, dit is
mogelijk met dit schitterende feeën kostuum.

Kinderkoffer “Piraten-Set”
Met het kompas is de piraat altijd op de juiste koers en met
de textiele schatkaart doe je zeker de grote vondst van een
schatkist. De oogkleppen, de piraten-hoofddoek en het houten
zwaard maakt van ieder kind een onverschrokken vrijbuiter. Met
een touw worden tegenstribbelende gevangenen geketend, om hen
dan het zakje met de gouden daalders af te nemen. De complete
set wordt in een kleine metalen koffer opgeborgen en is
perfect geschikt voor de transport! Alle piraten opletten!
Hier komt een nieuwe uitrusting, om alle gevaren en avonturen
op hoge zee door te staan.

Maileg Muis Grote Broer in
Koffer
Maileg Muis Grote Broer in Koffer
Leeftijd 3+ jaar
Merk Maileg
Materiaal Katoen
Maat 12 cm
Maileg categorie Muizen
Maileg maat Mini

