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BINNEN- EN BUITENSPELEN

3+4 j.  32-6 kind. 
CIJFER KUBB
Number Kubb of Cijfer Kubb is een houten buitenspel uit Finland.  
Een leuke variant op de klassieke Kubb.
Afmeting: hxb: 15 x 5,5 cm.
Samenstelling: 12 cijferkegels, 1 werpkegel in handige opbergzak en 
handleiding.

OU1769   € 27,95

3+4 j. 
MEGA DOMINO
Het bekende dominospel, maar nu in extra 
groot formaat en in vrolijke kleuren.
Kenmerken: Gemaakt van kwalitatief hout.
Afmeting: Blokje: lxbxh: 15 x 7,5 x 1,5 cm.
Samenstelling: 28 dominoblokken.

EN250140   € 35,95

TOUWTREKKEN
Welk team is het sterkst?
Inhoud: Incl. middellijn en opbergzak.
Afmeting: l: 10 m.

BSP231   € 39,45
3+4 j. 
BUITEN GROTE TOREN
Deze leuke toren bestaat 60 houten langwerpige blokken en kunnen wel 
tot één meter hoog gestapeld worden. De kinderen halen om beurten een 
blokje weg. Wie de toren laat omvallen verliest. Hou jij het het langst vol? 
De kinderen kunnen de blokjes natuurlijk ook gebruiken als 
constructiemateriaal om verschillende grote bouwwerken mee te bouwen.
Kenmerken: Vervaardigd in hout.
Afmeting: h: 1,2 m. Blokje: lxbxh: 20 x 4,5 x 2,5 cm.

MN1163  60-delig € 67,95

3+3 j. 
SUPER 4 OP EEN RIJ
Super pret met deze klassieke 4 op een rij in 
super grote uitvoering.
Kenmerken: Kwalitatief kunststof.
Afmeting: lxbxh: 117 x 57 x 122 cm.

BR258316   € 238,95

3+5 j.  32-4 kind. 
VERTICAL KUBB
Gestapelde spanning! Dit Kubb-spel wordt in de hoogte opgebouwd. 
Met de bijpassende werpschijven probeer je het bovenste blokje eraf te 
werpen! Het actiespel traint nauwkeurig werpen en ruimtelijke 
waarneming.
Kenmerken: FSC 100% gecertificeerd hout.
Afmeting: Blok: lxbxh: 7 x 7 x 7,5 cm. Toren: h: 65 cm.
Samenstelling: 9 blokken, 12 werpschijven, voet en 2 touwen.

WT2183   € 53,95

3+3 j. 
BUITEN 4 OP EEN RIJ
Een giga 4 op een rij voor giga 
veel plezier!
Kenmerken: Hout.
Afmeting: lxbxh: 60 x 22 x 48 cm.

BSP163   € 53,20

KUBB PAKKET
Kubb is een buitenspel met als doel het 
omvergooien van houten blokken door er 
houten stokken tegenaan te gooien. Het doel 
van het spel is altijd om de koning omver te 
gooien voordat de tegenpartij dat doet. Het 
wordt gespeeld op een vlak speelveld van in 
principe vijf bij acht meter.

KUBB014   € 39,95
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