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3+3 j. 31-4 kind. 
E. SCHATTENJACHT
Piraten waren nooit zo hip! Maak de meest opvallende en rijkelijke 
ketting met diamanten, robijnen, muntstukken, papegaaienveren, ....  
Je kan er eerst een heuse zoektocht naar de schatkist of de kralen aan 
koppelen om vervolgens de kettingen te  maken. Heel spannend en 
leerrijk tegelijk. De kinderen zullen dit zeker leuk vinden!
Inhoud: 32 rijgstukken, 4 rijgdraden, 6 opdrachtkaarten in sluitbare 
schatkist.  € 29,95
JX7753    € 27,95
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RIJGEN EN PRIKKEN...

G. RIJGFIGUREN BOERDERIJ
Inhoud: 12 rijgfiguren, 1 rijgtouw met rijghoutje.
Afmeting: Figuren: h: 6 cm.

CD76009 Boerderij  € 19,95
3+3 j. 
H. RIJGFIGUREN SAFARI
CD76011 Safari  € 19,95
3+3 j. 
I. RIJGFIGUREN TRANSPORT
CD76013 Transport  € 19,95

3+1,5 j. 31-3 kind. 
F. MOTORIEK SET REGENBOGEN
Dit veelkleurige spel heeft verschillende facetten. Veelkleurige houten 
kralen rijgen op snoer of op staander.
Kenmerken: Hoog kwalitatief FSC hout. Ideale grootte voor kleine 
kinderhanden. Ideaal voor het oefenen van oog-hand coördinatie, fijn 
motorische vaardigheden, vingerbeweeglijkheid en kleurherkenning.
Afmeting: Snoer: l: 29 cm. Staander: l: 32 cm.
Samenstelling: Staander met voet, rijgstaaf met schroefdraad, 
rijgsnoer met stopkraal, 21 grote kleurrijke kralen.

KY1569   € 79,99
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3+18 m. 
B. RIJGSPEL BOERDERIJ
Rijgen met 8 houten figuren van de boerderij. je kan vrij 
rijgen of volgens de opdrachtkaarten. Met twee kinderen 
kun je een spannend tastspel spelen. Doordat er aan het 
uiteinde van het rijgtouw een blok vast zit is dit een super 
veilig rijgspel voor de jongsten.
Afmeting: De koe is 6 cm hoog.
Samenstelling: 2 rijgsnoeren met boerderij, zakje en 
4 spelfiches.  € 27,50
HA5580    € 24,99

 3+2 j. 
C. RIJGRUPS
Kenmerken: Hout. Bevordert de 
fijne motoriek en het ordenen van 
kleuren. Grote, gemakkelijk vast te 
grijpen houten delen
Afmeting: lxb: 15,5 x 4,5 cm.

TT1760   € 15,95

3+10 m. 
D. REGENBOOG, RIJGSLEUTELS
Dikke beukenhouten sleutels, genummerd van 0 tot 10 aan de ene kant 
met bijbehorende numerieke stippen aan de andere kant. Ideaal voor het 
herkennen van getallen, leren tellen en gebruiken in eenvoudige 
wiskundige processen.
Kenmerken: Beukenhout.
Afmeting: l: 12 cm.

GW1357  Set van 11 € 19,95

A. RIJGDIEREN
9 kunststof dieren in 4 kleuren om te rijgen. Hoogte van 
de dieren: 12,5 cm. Inclusief 27 rijgdraden van 50 cm.

XN333122   € 12,25




