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Knikkerbaan  
jubileum uitgave  
„30 jaar knikkerbaan“ 
Uiterst voordelige edi-
tie, ideaal als startdoos 
om de knikkerbaanwe-
reld te ontdekken.
Art.-Nr. 5205. € 59,95

Uitbreidingsdoos 
Klankbuizentunnel
Art.-Nr. 5206. € 34,95

Uitbreidingsdoos 
Trechterwei
Art.-Nr. 3556. € 39,95

Uitbreidingsdoos 
Muziekbouwstenen
Art.-Nr. 3399. € 34,95

Katapult
Tot nu toe de meest spectaculaire 
basisdoos uit de knikkerbaan-
geschiedenis van HABA.
Art.-Nr. 5220
€ 69,95

Mijn eerste knikkerbaan 
met  tranportrad 
Deze combinatie geeft 
eindeloos knikkerplezier 
aan de kleintjes: eenvou-
dig de vrolijk gekleurde 
knikkers in het transport-
rad leggen, aan het rad 
draaien en daar rollen ze 
al achter elkaar en laten 
het klokje rinkelen. 
Vervolgens suizen de knik-
kers over de baan. Wie 
laat de volgende  knikker 
vertrekken?  
Art.-Nr. 5284. € 99,95

Mijn eerste knikkerbaan – basisdoos
Art.-Nr. 8050. € 59,95

2 3

Knikkerbaan

Net als de bouwstenen, stimuleert de knikker
baan van HABA het driedimensionale den
ken van kinderen. Ook het concentratiever
mogen en de fijne motoriek worden geschoold 
en men ontdekt hiermee het principe van 
oorzaak en gevolg. De schuine vlakken 
geven inzicht in de samenhang tussen 
afstand, helling en snelheid. Maar bovenal: 
aan de knikkerbanen kan klein én groot 
ontzettend veel plezier beleven.

Er zit zelfs muziek in de knikkerbaan!

Kan een knikker vliegen?

Zet de fanta sie in beweging

Van beneden naar boven

Mijn eerste knikkerbaan

Mijn eerste knikkerbaan
· spannend transportmechanisme 
·  zeer stabiel: de verbindingsblok-
ken met stiftjes zorgen ervoor dat 
alles  stevig blijft staan.

·  combineerbaar met de HABA 
 knikkerbaan en de daarbijhorende 
uitbreidingen.

Basisdoos 
muzikale 
geluiden
Art.-Nr. 
3971
€ 109,-

Transportwip
Transporteert de 
knikkers van beneden 
naar boven.
Art.-Nr. 5225. € 69,95
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combinatiemogelijkheden

Ontdek ook op 
www.haba.be 

en 
www.haba-speelgoed.nl

tal van leuke en 
 leerzame filmpjes over 

het bedrijf en de 
 producten.

Mijn eerste knikkerbaan – 
grote basisdoos
Art.-Nr. 7042. € 89,95



Lang leve de fantasie ...

Met mijn ontwerpen probeer ik 
de verbeelding van kinderen 
aan te wakkeren. Je kan geen 
prijs kleven op het speelplezier 
dat kinderen beleven met het 
creëren van een eigen speelwe
reld, waarin een personage een 
vriendje wordt en waarmee je 
honderden nieuwe verhalen tot 
leven kan brengen. 

My
First

World
Play

FARM

Mon
premier

de jeu
univers

LA FERME

Mijn
eerste

wereld
speel-

BOERDERIJ

Il mio

 dei 
giochi

mondo
primo

FATTORIA

O meu

 para 
brincar

mundo
primeiro

QUINTA

Mi
primer

de
juegos

mundo

LA GRANJA

Mijn eerste speelwereld – Boerderij

•  eenvoudig uit te 
breiden speelwereld

•  uniek: iedere 
 speelset bevat ook 
vrolijke spellen

Leeftijd

1½+

Mijn eerste speelwereld – 
Boerderij - Op het platteland
23 onderdelen 
Art.-Nr. 5890. € 39,95

Hamertje tik – Op de boerderij
Deze speciale editie heeft niet enkel een extra 
puzzel en voorbeeldmotieven om te nagelen, 
maar ook 8 fantasievolle verhaaltjes in 
 verschillende moeilijkheidsgraden om volgens 
opdrachten de taferelen na te timmeren.  
Art.-Nr. 5680. € 29,95

Mijn eerste spellen –  
Etenstijd op de boerderij
Boer Tim heeft de hele dag 
in de hooiberg liggen dro-
men en nu zijn de voeder-
manden nog niet terug in 
de stal! Help alle dieren 
en verzamel voor het don-
ker wordt al het voer. Een 
coöperatief verzamelspel 
met wedstrijdvariant. 
Art.-Nr. 5433. € 29,95

Mijn eerste spellen – 
Kukeleku!
Hannes Haan heeft de 
be langrijke opdracht  
gekregen om alle 
 dierenkinderen op tijd te 
 slapen te leggen. Slagen 
 jullie erin Hannes Haan te 
helpen voor de maan aan de 
hemel staat?  
Een samenwerkingsspel   
met wedstrijdvariant.  
Art.-Nr. 5436. € 12,50

Tapijt Boerderij
Nieuw-Zeelandse wol met 
textielrug. 145 x 105 cm. 
Art.-Nr. 7084. € 159,-

Magneetspel Zoolino
Art.-Nr. 5599. € 34,95

Leeftijd

1½+

Rijgspel - Op de boerderij
Vrij rijgen of volgens de opdrachtkaarten? 
Of kies je voor het  moeilijkere tastspel 
voor 2 spelers?
Art.-Nr. 5894. € 24,95

Sorteerspel - Op het land 
Met 2 eenvoudige 
 spel varianten.
Art.-Nr. 5899. € 34,95

2+
Leeftijd

Kubuspuzzel - Koe Carola 
Met coöperatieve spelvariant.
Art.-Nr. 5896. € 24,95

Leeftijd

1½+

Speelfiguren 
Dierenkinderen 
Art.-Nr. 5583. € 8,95

Leeftijd

1½+

Leeftijd

1½+

Op stap met de tractor
Met 3 eenvoudige spelvarianten. Art.-Nr. 5892. € 29,95

5
Kom op onze site meer te weten over het ecologisch 
productieproces van het bedrijf.4 www.haba.be www.haba-speelgoed.nl 

1 -3 spelers 

vanaf 2 jaar

1 -4 spelers 

vanaf 2 jaar

Leeftijd

3+

Leeftijd

3+



Kijk ook eens op onze site en ontdek meer over het  
uitzonderlijk hoog veiligheidsniveau van de Haba producten.6 7

Sorteerbox Dieren
Wat is het lievelingseten van de 
kat, de koe of het schaap? Met  
2 dubbelzijdig bedrukte deksels 
voor 4 opdrachten.
Art.-Nr. 2389. € 29,95

Mijn eerste spellen –  
Visjes vangen
Wie slaagt er in om de juiste dieren te 
vissen? Een spannend visspel met solo-
variant. Art.-Nr. 5632. € 24,95

Mijn eerste spellen – Dier op dier 
Kan jij de dieren op elkaars rug helpen? 
Onze klassieker met boerderijdieren voor 
de allerkleinsten. Met 3 spelvarianten.
Art.-Nr. 4764. € 29,95

Kleine Vos wordt Grote Beer
De indianenjongen Kleine Vos wil graag net zo 
 dapper worden als zijn vader. Maar daarvoor moet hij 
eerst een beproeving ondergaan. Mag Kleine Vos zich 
op het eind van het spel Grote Beer noemen?
Art.-Nr. 5626. € 9,95

1-4 spelers

vanaf 2 jaar

1-4 spelers

vanaf 2 jaar 2 -4 spelers

3 - 99 jaar

2-4 spelers

3 - 6 jaar

2-4 spelers

4 - 99 jaar

2-4 spelers

4 - 99 jaar

2-4 spelers

4 - 99 jaar

2-4 spelers

5 - 99 jaar

2-4 spelers

6 - 99 jaar

2-4 spelers

3 - 8 jaar

Mijn eerste spellen –  
Eerste boomgaard 
Onze spelklassieker «Boomgaard» in een 
aangepaste versie voor de allerkleinsten. 
Art.-Nr. 5524. € 24,95

Schaap & co
Wie een scherpe blik heeft en wat geluk  
bij het dobbelen, kan zijn boerderijdier als  
eerste in elkaar puzzelen. Art.-Nr. 5633. € 14,95

Supermini spellen 

Mini spellen aan mini prijsjes voor maxi spelplezier! In deze nieuwe reeks van supermini spellen in een handige kleine doos, 
vindt ieder wat wils: geheugen, behendigheid, reactie of tactiek.

Waf, blub, knor … 
Art.-Nr. 5496
€ 5,95

Karel Kikkerprins
Art.-Nr. 5487
€ 5,95

Sokjes zoeken
Art.-Nr. 5498
€ 5,95

Ponytrofee
Art.-Nr. 5489
€ 5,95

Diego Drakentand - 
Vulkaanwedstrijd
Art.-Nr. 5495 
€ 5,95

ABC-toverduel 
Art.-Nr. 5494
€ 5,95

Speciale editie -  
Loopwagen Rond & rond 
Helpt je spruit niet alleen 
met de eerste stapjes 
maar biedt tal van extra 
ontdekkingselementen.
Art.-Nr. 5888. € 169,- 

Effecten ontdekken

Sorteren

Draaien

Bij het 
draaien van 
de schijf 
mengen de 
kleuren zich. 

Inclusief  
sorteer- 
blokken

Loopwagen 
Rond & rond

Trekfiguur 
Willie 
Wervel- 
wind
Art.-Nr.  
5130  
€ 34,95

Duwfiguur 
Kleurencarrousel
Art.-Nr. 5129. € 22,50

Hamertje tik - In de stad
Art.-Nr. 5681. € 29,95

Opsteekspel Kleurenpret
Art.-Nr. 2188. € 32,50

Opsteekspel  
Kleurenringen
Art.-Nr. 2202 
€ 29,95

www.haba.be www.haba-speelgoed.nl 

Speeltrainer Zwengelino
Art.-Nr. 5125. € 59,95
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10 maanden
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2 - 6

Leeftijd

2 - 6

1-4 spelers

vanaf 2 jaar

Duwfiguur 
Rob 
Rammelaar
Art.-Nr.  
5128 
€ 22,50

Ontdekkingstrein 
Kleurenringen
Art.-Nr. 5126 
€ 34,95
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Mijn eerste spellenzoo – 
De grote verzameling  
leerspellen van HABA
In 10 afwissellende spellen over het  
onderwerp dierentuin, worden verschillende  
leergebieden ondersteund: tellen, hoeveelheden,  
tasten, kleuren en vormen herkennen, eerste  
rekensommen evenals concentratie en geheugen. 
Art.-Nr. 5438. € 37,50 

2 -4 spelers

4 - 99 jaar

2 -6 spelers

3 - 12 jaar

9

Hop in galop!
Dat was nog eens een geweldige dag op 
de wei voor de paarden! Maar nu moeten 
ze snel terug naar de paardenstal. Wie 
onderweg steeds de juiste dobbelstenen 
kiest, kan zijn paard met een beetje geluk 
als eerste naar de box brengen.  
Art.-Nr. 5434. € 17,95

Boomgaard
In de boomgaard wacht het fruit om geplukt te  
worden. De spelers werken samen en trachten de klus zo snel 
mogelijk te klaren. Wie zal er  winnen: de stoute raaf die ook 
het fruit wil weggappen of de vlijtige kinderen? Dé klassieker 
van HABA! Reeds meer dan 25 jaar in de collectie. 
Art.-Nr. 5170. € 37,50

Waterratten in zicht!
Op Wally‘s eiland ligt een schat die de waterratten buit willen 
maken. Maar de lamp in de vuurtoren is kapot en nu komen 
de waterratten in het donker steeds dichterbij! Een spannend 
samenwerkingsspel met wedstrijdvariant.
Art.-Nr. 5625. € 17,95

Prinses Toverfee
Prinses Toverfee en haar vriendin-

nen maken met de magische 
toverstaf  schitterende tekenin-

gen in de lucht. Aangelokt 
door de glinsterende feeën-
staf, sluipt de brutale kabou-
ter  rond en steelt stiekem 
toverplaatjes. Coöperatief 
spel met wedstrijd variant. 
Art.-Nr. 4745. € 9,95

2 -4 spelers

3 - 12 jaar

2 -4 spelers

4 - 10 jaar

Mijn eerste spelletjesdoos - 
De grote spelletjesverzame-
ling van HABA 
Een spannende combinatie: 
klassieke en nieuwe bord- 
en kaartspellen. Voor een 
geslaagde kennismaking 
met de wereld der spelletjes: 
10 geweldige geheugen-, 
wedstrijd- of kleurenspellen.  
Art.-Nr. 4687. € 37,50

2 -6 spelers

3 - 12 jaar

2 -4 spelers

4 - 99 jaarDier op dier 
De dieren willen hun kunstje  
vertonen - de grote piramide! Wie 
kan de pinguïn op de krokodil zetten, 
het schaap op de pinguïn en de slang 
op het schaap ...?  
Art.-Nr. 5478. € 19,95

Sterk als een draak
Iedereen weet hoe dapper 
 draken zijn. In deze draken-
wedstrijd rond de borrelende 
vulkaan moeten de draakjes 

ook bewijzen dat ze een goed 
geheugen hebben. 

Art.-Nr. 5468. € 11,95

2 -5 spelers

5 - 99 jaar

2 -4 spelers

4 - 99 jaar

Super Rino!
De superheld Rino  
klimt zonder vrees 
tegen de hoogste 
 huizen op om naar 
boeven en schurken uit 
te kijken. Dat brengt 
echter ook de sterkste 
flatgebouwen aan het 
wankelen. Een heldhaf-
tig 3D-stapelspel.
Art.-Nr. 4741. € 9,95

Monstertaart
In de monsterkeuken loopt alles in het 
honderd want het glas met gekleurde suikerballetjes is midden  
in de beslagkom gevallen! Kunnen jullie de  monster bakkers  
helpen om de gebakjes toch nog mooi te  versieren? 
Art.-Nr. 5616. € 24,95

Kleine magiër
De grote tovenaar Merlijn komt langs om de 
tovenaarsleerlingen op de proef te stellen. De 
opgave is allesbehalve gemakkelijk want als het 
toversymbool wordt gedobbeld, draaien de 
tandwielen en bewegen alle hoeden op 
geheimzinnige wijze.  
Art.-Nr. 4298. € 37,50

Dier op dier –  
Naar de haaien!
Eigenlijk wil de krokodil 
al leen maar in alle rust op 
zijn boomstam op de oceaan 
dobberen. Maar daar komt 
niets van terecht, want de 
andere  luidruchtige dieren 
staan al te dringen om mee 
te gaan. Een superspannend 
stapelspel. 
Art.-Nr. 5617. € 24,95

2 -4 spelers

3 - 8 jaar
2 -4 spelers

5-99 jaar

1 -8 spelers

3 - 6 jaar

Ontdek nog veel meer HABA spellen op onze site.  
Je vindt er ook de volledige spelregels in 6 talen.

www.haba.be www.haba-speelgoed.nl 

2 -4 spelers

5 - 99 jaar

2 -4 spelers

5 - 99 jaar
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Landen van Europa
Vier gedesoriënteerde toeristen zijn 

op reis door Europa en weten absoluut 
niet meer waar ze nu weer terecht zijn 

gekomen. Raad hun verblijfplaats met behulp 
van de aanwijzingen. Wie als eerste doorheen Europa heeft 
gereisd, wint dit leerrijke spel! Art.-Nr. 5630. € 17,95

•  Knutselpret zonder  
te moeten zagen.

•  Met instructieboekje
•  Het afgewerkt   

product zorgt voor  
uren speelplezier.

Bouwpakket Catamaran
Eenmaal in elkaar gezet, kan  
hij met de stroom meevaren of 
zelfs tegen de stroom in als hij 
aangedreven wordt door de 
rubbermotor.
Art.-Nr. 2139. € 39,95

Thermosfles
Art.-Nr. 5239. € 17,95

Ledlamp
Deze lamp is multifunctio-
neel. Kies je voor een 
lantaarn of zaklamp?
Art.-Nr. 5240. € 17,95

Verrekijker met tas
Art.-Nr. 4132. € 19,95

2 -4 spelers

8 - 99 jaar

Als designer word ik geïnspi
reerd door kinderen en zij 
geven hun ideeën terug aan 
mijn producten. Het gaat alle
maal om plezier hebben in 
experimenteren en ontdekken. 

Er zit een ontdekker  
in ieder kind.

– Fit om te leren!
Bevordering van de executieve functies

3 -6 spelers

5 - 99 jaar

2 -4 spelers

5 - 99 jaar

2 -4 spelers

5 - 99 jaar

2 -6 spelers

6 - 99 jaar

Boomhutparty! 
Na een beestachtige party wil iedereen zo snel 
mogelijk terug naar huis. Maar wat een drukte 
in de lift! Laat je dieren tijdig in- en uitstappen. 
Wie brengt als eerste al zijn 6 partyvriendjes 
thuis? Art.-Nr. 5435. € 12,50

Slodderheks
De slodderheks brouwt haar beroemde toverdrank 
maar vergeet vaak welke ingrediënten ze al in de 
toverketel heeft gegooid en welke nog ontbreken. 
Wie kan het ontbrekende ingrediënt het snelst vin-
den? Met „Fex-effect“ voor nog meer uitdaging.
Art.-Nr. 4921. € 17,95

Kijk eens naar het vogeltje!
De dieren in de dierentuin hebben er genoeg 
van de hele tijd gefotografeerd te worden en 
daarom hebben ze gewoon de camera van een 
bezoeker gejat. Wie kan deze lastige zaak oplos-
sen en ontdekken welk dier de camera heeft? 
Art.-Nr. 5627. € 12,50

De verborgen sleutel
Het  ondeugende spookje Leopold weet waar de 
meest waardevolle schatten zijn verstopt. Daarom 
laat hij hier en daar kleine aanwijzingen achter 
over waar zich de sleutel van de bergplaats van de 
schat bevindt. Wie is de beste speurneus en ont-
dekt het snelst de verborgen sleutel? 
Art.-Nr. 5629. € 12,50

Spellen met Fex-effect
De spelregels van de Fexspellen 
 bieden meerdere varianten die het 
spelverloop veranderen en deels 
tegenovergestelde handelingen 
 vereisen. De spelers moeten zich 
voortdurend instellen op nieuwe 
voorwaarden en  trainen zo hun 
 executieve functies.

Nilo Kilo
Art.-Nr. 5439  
€ 6,95

2 -5 spelers

8 - 99 jaar 2 -6 spelers

5 - 99 jaar
Geit met een strikje
Art.-Nr. 5622. € 6,95

2 -4 spelers

6 - 99 jaar

Leeftijd

6+
Leeftijd

6+
Leeftijd

6+
Leeftijd

6+

Op geheime 
missie
Art.-Nr. 5624  
€ 6,95

Ontdek ook op onze site meer over de lange geschiedenis 
van dit bedrijf dat al meer dan 70 jaar bestaat. www.haba.be www.haba-speelgoed.nl 

Bouwpakket Kever
Vibreert en schudt heen en weer.
Art.-Nr. 5829. € 11,95

Bouwpakket Krab
Draait wild in het rond.
Art.-Nr. 5830. € 11,95

Bouwpakket Prehistorisch kreeft
Loopt snel voorwaarts.
Art.-Nr. 5831. € 11,95

Bouwpakket Auto
Met rubberbandaandrijving
Art.-Nr. 5832. € 17,95

Leeftijd

6+

11
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Speelkleed Toverbos 
Met tal van voelelementen en 
afneembare rammelaar.
Katoen/polyester, 105 x 120 cm.
Art.-Nr. 5150. € 79,95

Rammelaar Slingeling
Art.-Nr. 2171
€ 11,95

Rammelaar Kleurenwiel
Art.-Nr. 2173
€ 11,95

Rammelaar Toverbogen
Art.-Nr. 2169
€ 8,95

Rammelaar Ringenduo
Art.-Nr. 3350
€ 7,95

Felicia
Art.-Nr. 2161
€ 8,95

Zitslang Susi
Met haar ratelende staart rolt Susi zich helemaal 
in elkaar en zorgt ze voor een heerlijk plekje 
 waarin kinderen zich kunnen nestelen.  
Uit velours en polyester, wasbaar op 30° C.  
Ø ca. 80 cm, H ca. 40 cm, zithoogte ca. 25 cm. 
Art.-Nr. 5620. € 269,-

Kapstok Arendsoog 
Afmetingen: 70 x 35 cm.
Art.-Nr. 7997. € 59,95

Hangtent 
Indianen
Inclusief 
 gevoerde 
bodemmat.
Ø ca. 135 cm,  
H 210 cm.
Art.-Nr. 8047
€ 199,-

Zitzak  
Moedige Krijger
Ø ca. 60 cm,  
H ca. 60 cm. 
Art.-Nr. 7855. € 179,-

Tapijt Klein Opperhoofd 
Materiaal: 100% katoen. 
100 x 140 cm.
Art.-Nr. 8076. € 99,95

Hanglamp  
Klein Opperhoofd
20 W energiespaarlamp,  
Ø 33 cm, hoogte 40 cm.
Art.-Nr. 7475. € 99,95

13

SSS, … SSS … hier rust Susi Slang! 

Kever Karo
Art.-Nr. 2149
€ 8,95

Kever Kai
Art.-Nr. 2148
€ 8,95

Ontdek op onze site nog veel 
meer om je kinderkamer van  
A tot Z aan te kleden.

www.haba.be

www.haba-speelgoed.nl 

Speeltrainer Weidevrienden
Met tal van leuke effecten om te ontdekken. 
Perfect te gebruiken in het kinderzitje, 
 spijlenbed of box. 25 x 15 cm.
Art.-Nr. 5147. € 34,95

Leeftijd

0+

Leeftijd

0+

Leeftijd

½+

Leeftijd

½+
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Ontdek op onze site de volledige collectie van meer 
dan 2 000 verschillende artikelen. www.haba.be www.haba-speelgoed.nl 14 15

Speelset Meesterkokkin
1 schort, 1 koksmuts, 1 pollepel, 
1 notitieboekje.
Past voor alle 30 cm en  
34 cm poppen
Art.-Nr. 5190. € 22,50

Poppenpannenset Smulsmakelijk 
1 koekenpan, 1 spiegelei, 1 pan 
met deksel, noedels.
Ø koekenpan: 11 cm
Art.-Nr. 5191. € 22,50

Poppenfornuis 
Paardenbloem
Past voor alle HABA-
poppen. Met 1 pollepel,  
1 vaatdoek, 2 pannen-
lappen.  
Materiaal: berkenmulti-
plex, beukenhout.  
Afmetingen:  
B 24 x H 30 x D 20 cm.
Art.-Nr. 5195. € 54,95

Speelgoedservies Geluksvogel
Uit vaatbestendig melamine, 
11-delig.
Art.-Nr. 3821. € 37,50

Ijshoorntjes „Venezia“
2 ijshoorntjes met 2 
omkeerbare ijsbollen.
Art.-Nr. 3814. € 12,95

Petitfours
Art.-Nr. 3808  
€ 17,95

Sandwich
Met magnetische sneetjes 
brood om zelf te beleggen.
Art.-Nr. 1452. € 14,95

Kookpan Fijne soep
Met 3 aardappels en 
pollepel.
Art.-Nr. 5611. € 14,95

Poppentafel 
Paardenbloem
Afmetingen:  
L 19 x B 19 x H 18 cm. 
Art.-Nr. 5640. € 29,95 Poppenstoel Paardenbloem

Afmetingen: L 17 x B 17 x H 21 cm.
Art.-Nr. 5643. € 27,50

Poppenkleerkast 
Paardenbloem
Afmetingen: L 42 x  
B 20 x H 47 cm.
Art.-Nr. 5642. € 74,95

Poppenbed Paardenbloem
Het bed kan omgedraaid worden 
en verandert zo in een wieg.  
Met bekleding. 
Afmetingen: L 50 x B 27 x H 20 cm.
Art.-Nr. 5641. € 59,95

Milla, heet de jongste telg in de 
HABA poppenfamilie!
30 cm groot staat ze te trap-
pelen om haar nieuwe poppen-
moeder te ontdekken!
Art.-Nr. 2176. € 39,95

Poppenwagen 
Kersenbloesem
Met een bijzonder 
extraatje: in een 
eenvoudige hand-
omdraai verander 
je de buggy in een 
kinderwagen!
 L 45 x B 32 x  
H 57 cm, met 
 bedgarnituur.
Art.-Nr. 5889  
€ 129,-

Deugniet 
Mette
30 cm
Art.-Nr. 3295 
€ 29,95

Deugniet Michiel
30 cm
Art.-Nr. 3296. € 29,95

Annie
34 cm
Art.-Nr. 3943  
€ 34,95

Philippa
34 cm
Art.-Nr. 5193 
€ 34,95

Clara
34 cm
Art.-Nr. 3944  
€ 34,95

Mali
30 cm
Art.-Nr. 2141  
€ 39,95

Matze
30 cm
Art.-Nr. 2142
€ 39,95

Lilli
30 cm
Art.-Nr. 0957 
€ 39,95

Nele
30 cm
Art.-Nr. 0982 
€ 39,95

Mijn kleine  
   poppenfamilie 

In mijn huis

Poppendraagtas 
Zomerdroom
Met afneembare 
hemel, kussentje en 
dekentje. 
L 48 x B 27 x H 45 cm
Art.-Nr. 5577. 59,95 €
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Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Printed in Germany

Indianenpop Sihu
38 cm
Art.-Nr. 5197.  
€ 44,95

Klerenset  
Kleine Indiaan 
Voor poppen van  
30 cm en 34 cm
Art.-Nr. 5196. € 24,95

Indianenpaard Lanu 
met afneembaar zadel
35 cm hoog
Art.-Nr. 5198. € 59,95

Nachtlamp 
Kampvuur

Met LED tech-
nologie waar-
door de 
lampjes steeds 
van kleur 
veranderen. 

27 x 30 cm
Art.-Nr. 7473.

€ 89,95

Speeltent Tipi 
100 % polyester, 4 kunststof  
tentstokken, Ø 110 cm, H 155 cm. 
Art.-Nr. 8061. € 89,95

Hier zit ik comfortabel
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