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AU106 Tandenfee in doosje groen

AU107 Tandenfee in doosje paars

De tandenfee vliegt elke nacht door de straten om melktandjes op te halen. Deze bewaart
ze in het kleine tasje om haar schouder en ze past er heel goed op.
De tandenfee helpt kinderen wanneer ze hun melktanden inwisselen voor het volwassen
gebit. Het kan best pijnlijk zijn en deze tandenfee maakt er een bijzondere gebeurtenis van.
Laat je (klein)kind zijn of haar tand ’s avonds in het zakje van de tandenfee stoppen en leg er
‘s nachts net als in Amerika een klein cadeautje voor in de plaats. Je kunt alle tandjes
uiteindelijk in het doosje bewaren. Ook een leuk geboorte- of verjaardagscadeau.
Pakket incl stevig, wit kraftdoosje van 8,5 * 6 cm. Het doosje past door de brievenbus.
Verkrijgbaar in paars of groen.
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AU108 Landschapseieren

Deze mooie landschapseieren brengen je huis op subtiele wijze in paassfeer. Door de mooie
pastelkleuren kun je deze eivormen prima het hele jaar laten hangen. De landschappen zijn
geïnspireerd op vakanties die we maakten door Engeland, de Azoren en ons eigen Nederland.
De eieren zijn eenvoudig te maken en ca 10 cm groot (met lint 14cm).
Pakket om er drie te maken, incl. 12 kleuren wolvilt en lint.
AU109 Assepoester

Deze muisjes zijn hard aan het werk om voor Assepoester een prachtige jurk te maken. De drie
naaisters hebben garen, kant, speldendoos, schaar en meetlint bij de hand om alles klaar te
maken voor het grote bal. Kleine Pieter zit op een klosje en houdt de kralen vast. De vogeltjes
helpen met het strikken van linten. Wat een teamwork en wat wordt de jurk prachtig!
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AU110 Heksendoosje

Halloween wordt in Nederland steeds meer gevierd en in grote steden komen kinderen langs de
deuren. Deze leuke heksjes zijn een geweldig trick-or-treat cadeau. Vul het kartonnen doosje
met wat lekkers en deel ze uit met Halloween. Je maakt er gemakkelijk een heleboel.
AU111 Heksenketel

Dit schattige pompoenheksje zit in een heuse heksenketel. De ketel is versierd met een
Halloweenslinger vol spoken en monsters. Twee vleermuizen houden haar gezelschap. Leuk
voor de Halloweentafel.
Het tafereeltje is 25 cm hoog.
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AU112 Halloweenslinger

Halloween wordt extra leuk met deze spookachtige slinger. Je maakt de slinger eenvoudig van
wat restjes vilt. – Verkrijgbaar als gratis patroonblad.

AU113 Stoomboot

Zie ginds komt de stoomboot… Daar komt Sint met zijn Pieten en natuurlijk paard Amerigo.
De stoomboot is versierd met kleurige vlaggetjes. Leuk om voor het raam te hangen!
Compleet pakket om de boot, 4 pietjes, de Sint en Amerigo te maken. Zelf alleen nog garen
toevoegen.
De boot is ca 20 cm lang en 13 cm hoog.
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AU114 Kerststallicht

Dit kerststallicht bestaat uit eenvoudige lijnen, maar beeldt prachtig het kerstverhaal uit.
Voorin zien we Maria en Josef, met baby Jezus in zijn kribbe. Erboven schijnt de ster. In de
verte zien we de drie koningen op hun kamelen aankomen, vanuit het verre oosten. De
zijpanelen zijn versierd met palmbomen.
Met waxinelichtjes (in glas voor de veiligheid) in dit tafereeltje krijg je een prachtig
schaduwspel. Het kerststallicht is ca 20 cm lang en 9 cm hoog.
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AU115 Heilige nacht
Tijdens de heilige nacht wordt baby Jezus geboren. Dit
vilten kunstwerk laat in al z’n eenvoud het kerstverhaal
prachtig zien. Op de blauwe cirkel zien we dat Jozef met
zijn mantel stevig om Maria en baby Jezus heen heeft
geslagen. Boven het drietal schijnt de ster.
Eenvoudig op een standaard te plaatsen, maar ook leuk
om met een lint op te hangen.
De cirkel is ca 20cm groot.

AU116 Kleine zeemeermin

De kleine zeemeermin is het bekende sprookje van Hans Christian Andersen. Ariël woont
samen met haar vader Triton en haar zussen in de diepe oceaan. Wanneer ze eens naar
boven zwemt, ziet ze een schip in nood. De mooie prins verovert meteen haar hart en
wanneer hij bijna verdrinkt, redt ze hem en brengt ze hem naar land. Zou ze ooit bij haar
prins op het land kunnen leven? Haar vrienden Botje en Sebastiaan zullen haar daar zeker
bij helpen!
Mooi om als tafereeltje neer te zetten, maar ook leuk voor kinderen (boven de 4 jaar) om
met de losse figuren te spelen.
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AU117 Hazenhartjes

Deze vrolijke hazenhartjes zijn erg leuk om te maken voor Pasen. Elk haasje heeft een andere
kleur en de binnenkant van de oortjes bestaat uit een stukje katoen met een vrolijk printje.
Hang ze met z’n drietjes tussen de paastakken en je hebt meteen een leuke paasdecoratie. De
hartjes zijn ca 12 cm groot.
AU118 Roodkapje in een doosje

Roodkapje gaat op bezoek bij oma om haar zelfgebakken koekjes te brengen. Het is fris buiten,
dus ze trekt haar kap stevig om haar hoofd. Wel netjes op het pad blijven hè?
Dit pakket bestaat uit een schattig zakpopje dat ook kan blijven staan en een wit kraftdoosje
waarvan de deksel is versierd met een afbeelding van roodkapje. Je kunt het popje bewaren in
het versierde doosje of gebruiken om mee te spelen. Leuk voor sprookjesfans.
Pakket incl stevig, wit kraftdoosje van 8,5*6 cm. Het doosje past door de brievenbus.
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