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 3+18 m. 
BOUWWERF
Kleine bouwvakkers kunnen eindeloos stenen laden, vervoeren en 
lossen op de Little People® Leren Laden Bouwplaats van Fisher-Price®. 
Wanneer kinderen de bouwplaats verkennen, klinken er leuke geluiden 
en muziek om de actie nog levendiger te maken!
Samenstelling: Deze speelset voor peuters is voorzien van een 
draaiende kraan, een werkende lift, een duwkiepwagen en 
2 bouwervakkerfiguren om de klus te klaren.

KL1543   € 44,95

MIJN MINI SPEELHOEK

3+18 m. 39 st. 
ANDES STAPELDIEREN
8 prachtige dieren uit de Andes die je stapelt op de berg tot ze eraf vallen.
Inhoud: In een handig katoenen opbergzakje.
Kenmerken: Gelakt hout.
Afmeting: Alpaca: hxbxd: 9,2 x 7,4 x 2 cm.

LK4600   € 21,95

3+18 m. 39 st. 
WOUD STAPELDIEREN
Wie bouwt er de hoogste toren met deze leuke, houten wouddieren.
Inhoud: In een handig katoenen opbergzakje.
Afmeting: Beer: hxbxd: 6,6 x 9,6 x 2 cm.

LL4601   € 21,95

 3+18 m. 
GROTE BOERDERIJ
Boer Jed is altijd druk met het verzorgen van al zijn dieren op de Little 
People Dierenliefde Boerderij. Hij kan wel wat hulp van uw kleine boer 
gebruiken. Kleuters vinden het geweldig om te leren hoe ze voor hun 
dierenvriendjes moeten zorgen, zoals het voeren van de kippen of 
een zacht dekentje op de rug van het paard leggen.
Samenstelling: Inclusief boer Jed en 5 dieren: varken, kip, paard en 
een  koe met haar kalfje.

KK1541   € 54,95

3+18 m. 37 st. 
SOFT JUNGLEDIERTJES
Een uitbundige set van felgekleurde zachte savanne diertjes.
Afmeting: Tijger: 7 x 4 x 4,5 cm.

DJ09117   € 11,95

3+18 m. 37 st. 
SOFT BOERDERIJDIERTJES
Assortiment van 7 kleurrijke zachte boerderijdiertjes.
Afmeting: Varken: 7 x 4 x 4,5 cm.

DJ09116   € 11,95




