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E. HOUTEN GELUIDSVERSTERKER
Je kan je eigen geluidsbox versieren. Iedere smartphone/ tablet past 
erin en versterkt heel mooi het geluid.
Afmeting: 95 x 95 x 95 mm.

EC6516  Per stuk € 4,25
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HOUTEN MATERIALEN OM TE VERSIEREN

F. SPINNER
Houten spinner met opdruk om in te kleuren. Gooi de schijf weg en zie de 
schijf spinnen aan het touwtje.
Afmeting: Ø 15 cm. l: 61 cm.

VP7018  Set van 24 € 15,95

A. MARACAS
Decoreer je eigen maraca en maak 
samen muziek.
Afmeting: l: 16,5 cm.

CHS7020  Set van 12 € 26,30

3+3 j. 324 st. 
H. BOEKENWORMEN
Deze wormen zijn op zoek naar een leuk boek...  
Verf, versier de worm, 2 touwtjes maken dat je hem snel 
terug zal vinden.
Inhoud: 24 vormen uit 3 mm dik hout.
Kenmerken: Print aan beide zijden.
Afmeting: l: 17,5 cm.

HO76384   € 11,95

G. POMPONSLAKKEN
Decoreer je slak naar eigen goesting, draai vervolgens  
een bijpassende kleur wol rond zijn huisje en werk de pompon verder af.
Kenmerken: Slakken zijn voorzien van een gaat om nadien eventueel  
op te hangen.
Afmeting: hxb: 12,5 x 8,5 cm. Ø 7,5 cm.

KE7179  Set van 12 € 9,95

3+5 j. 
D. HOUTEN  
TABOERIJN
Houten tamboerijn om te decoreren  
en af te werken met mooie gouden belletjes.
Inhoud: Incl. belletjes en lint.
Afmeting: l: 16,5 cm.

GA7126  Set van 3 € 6,45

B. BIFF BAFF RACKETJES
Leuke, houten racket met elastisch 
koord en bal.
Afmeting: lxb: 23 x 13 cm. Dikte 5 mm.

MN2886  Per stuk € 1,95

I. WINDGONG DIEREN
Metalen klankstaafjes opgehangen aan 
touwtjes en houten elementen. Te versieren 
met verf, glitter, foam, ...
Kenmerken: De onderdelen zijn reeds 
gemonteerd. Meteen gebruikskaar!
Afmeting: 10 cm.
Samenstelling: 4 verschillende modellen: 
vogel, vlinder, bloem en bij.

PV4380  Set van 4 € 5,20

C. DROMENVANGER
Prachtige houten dromenvanger om te 
decoreren met decomarkers, verf, glitters,...
Afmeting: lxb: 23,5 x 12,5 cm.

PW101148  Per stuk € 2,55
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