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XXL SPELLEN

 3+6 j. 
SQUIRRELS GO NUTS XL
Ontdek deze extra grote versie van wereldwijd bestverkopende 
Compact-game Squirrels Go Nuts! Kun je alle noten, behalve de ‘zwarte 
noot’, verbergen op het ±4 keer grotere exemplaar? Inclusief 40 extra 
“zwarte noot” -opdrachten bovenop de 60 originele opdrachten!
Afmeting: lxbxh: 30 x 30 x 11 cm.
Samenstelling: Extra groot bord, 5 puzzelstukken met eekhoorns, 
5 normale noten, 1 zwarte noot, 1 puzzelstuk met rode bloem, boekje 
met 100 opdrachten en oplossingen.

PY1829   € 49,99

 3+6 j. 
IQ PUZZLER XL
Ontdek deze extra grote versie van het compacte IQ Puzzler Pro spel! 
Meerdere niveaus van hersenbrekers! 188 opdrachten in drie 
spelvarianten op het extra grote spelbord. Op de bovenkant van het 
spelbord speel je 2D opdrachten en vind je een apart raster voor 
3D piramides, terwijl je op de onderkant van het spelbord totaal andere 
2D opdrachten speelt. Inclusief 68 extra opdrachten, bovenop de 
120 originele opdrachten van IQ-Puzzler Pro!
Afmeting: lxbxh: 44 x 30 x 7,5 cm.
Samenstelling: 1 extra groot dubbelzijdig spelbord, 12 kleurrijke 
puzzelstukjes, 1 boekje met 188 opdrachten en oplossingen.

PX1827   € 49,99

 3+7 j. 
JUMPING XXL
Zijn jullie klaar voor de XXL versie van JumpIN'? 
Dit populaire spel is nu ook beschikbaar in extra groot 
formaat, met een extra konijn en 40 extra opdrachten! Help 
de konijntjes om zich al springend te verstoppen! Kan jij de 
konijntjes in veiligheid brengen? Gebruik andere konijnen, 
paddestoelen en zelfs de vossen om rond te springen.
Afmeting: lxbxh: 30 x 30 x 11 cm.
Samenstelling: 4 konijnen, 3 paddenstoelen, 2 vossen, 
boekje met 100 opdrachten en oplossingen.

PW1825   € 49,99

3+3 j. 348 st. 
RONDO VARIO
Zoek aan de hand van de 2 dobbelstenen het juiste stuk om de 
rups te vervolledigen!
Afmeting: Diameter hoofd: 5,8 cm.

BEL25550   € 89,95

3+4 j. 32-4 kind. 
HEKSENKEUKEN
De kleine heksen brouwen hun toverdrank en zijn op zoek naar 
paddenstoelen. De heksen mogen alleen de paddenstoelen gebruiken 
met de kleur die de dobbelsteen weergeeft. De andere heksen 
onthouden waar de kleuren zitten in het geval ze die nodig hebben in de 
volgende ronde. De eerste heks die zijn of haar ketel kan vullen met 
7 paddenstoelen is de kampioen heksensoep brouwen.
Inhoud: 1 xxl speelbord, 28 houten paddenstoelen, 
1 kleurendobbelsteen in een katoenen opbergzakje.

BEL25520   € 119,95
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