OKTOBER 2020
Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Klikk her

Klikk på bilder for inspirasjon og mer informasjon!

JULESTEMNINGEN ER PÅ VEI!
Vi har julekrybben til fast lavpris 295,
 klikk på bildet for bestilling og mer informasjon.

40% PÅ ALLE VÅRE KLISTREMERKER
Klistremerker, jul
1030 stk/pk. Art.nr: 43738, veil.63,

KAMPANJEPRIS

37,

Stjerner

Julemotiv

Hjerter

132 stk/pk. Art.nr: 43745, 156 stk/pk. Art.nr: 43723, 146 stk/pk. Art.nr: 43744,
veil.61,

veil.29,

veil.63,

KAMPANJEPRIS KAMPANJEPRIS KAMPANJEPRIS

36,

17,

37,

Vi har også 30% på vår populære julegavepose!

Gråpapirpose, 49x31 cm
30 stk/pk. Art.nr: 27501, veil.284,

KAMPANJEPRIS

198,
Priser er eks. mva og frakt. Rabatten gjelder til 4.11.2020 så
langt lageret rekker, og kan ikke kombineres med andre
rabatter eller på nettoprisede produkter.
Ønsker du å benytte deg av tilbudet  kontakt kundeservice på
33 72 98 00 | bestilling@lekolar.no, og oppgi kode JT1.

Julekalender,
reinsdyr

Hus
kalender

Nisseskjegg
kalender

(tips 1536)

(tips 1576)

(tips 1459)

Vanskelighetsgrad: Lett
Passer antall barn: 24

Vanskelighetsgrad: Middels
Passer antall barn: 24

Vanskelighetsgrad: Lett
Passer antall barn: 30

Bruk 24 gråpapirposer.
Pynt posene med tallene
124, bruk gjerne
tallstempler. Tegn/lim på
plastøyne. Lim en rød
PuffyPom på som nese og
bruk 2 klesklyper som
horn. Fyll posene med små
overraskelser, så er

Brett hus av papp. Lim
toppen med limpistol eller
bruk stiftemaskin. Skjær
forsiktig ut vinduer/dører.
Mal husene. Skriv/stemple
tall på husveggen. Bruk et
fint bånd (ca. 23 m langt).
Fest alle husene på båndet.
Heng julekalenderen opp i

Klipp ut ansikt. Klipp ut lue
i rødt papir. Klipp ut
skjegg, luens detaljer,
øyebryn samt bart til
nissen. Lim på alle deler.
Lag 24 små ringer og
nummerer de 124 (vi
brukte et lite pappbeger
som mal). Lim på en

adventskalenderen klar.
>> Les mer og bestill

taket.
>> Les mer og bestill

PuffyPom for hver dag.
>>Les mer og bestill

Se flere kalendere og kreative tips samt alle våre
produkter på www.lekolar.no!
Vi ser frem til å høre fra deg!
Ønsker du mer informasjon, kataloger, uforpliktende befaring eller
noe annet vi kan være behjelpelig med, kontakt oss:
kundeservice 33 72 98 00 | www.lekolar.no | bestilling@lekolar.no

Lekolar AS er Nordens ledende totalleverandør av inventar/innredning, møbler, pedagogiske produkter/
utdanningsmateriell, utemøbler/utelekeapparater, leker, spill, formings og kontormateriell. Vi har vært i
markedet i over 45 år, og er stolte av å presentere mer enn 20.000 produkter.
Les gjerne mer om oss på: www.lekolar.no

Klikk her dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra Lekolar.

Postman

