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Nyhet!

Stickade Maträtter
– Stickbeskrivningar till ett tiotal rätter

med tillbehör

Art nr 0008

Äntligen kommer tredje delen i vår populära
serie med stickbeskrivningar! Nu vrider vi upp
(ugns-)temperaturen rejält och stickar allt ifrån
enklare korvar till mönsterkomplicerade våfflor.
Denna gång kommer boken i fyrfärg, samt med
svårighetsgraderingar på de olika mönstren.
Men låt dig inte avskräckas, här finns något för
alla och variationsmöjligheterna är oändliga!

Med Värdegrundskorten kan ni på ett
enkelt sätt förvandla de abstrakta
styrdokumenten till praktiska verktyg i
vardagen! Ett påstående på varje kort ger
utgångspunkt för diskussioner kring allt
ifrån yrkesroll till regler. Ni lär känna
varandra i arbetslaget och kan arbeta
ännu mer sammansvetsat än förut.
54 kort. En enkel handledning medföljer.

Övrigt

Värdegrundskort, fritidshem

Färgläggningsbilder,
kopieringsunderlag

Nu finns våra populära färgläggnings-
bilder som kopieringsunderlag! En mix av
bilder från tio olika serier, spiralbunden
för enkel kopiering. Kort introduktion och
villkor medföljer.

Alla priser finns på vår hemsida.
Där kan du också läsa mer om oss och vad vi gör.

www.forlaggafleau.se
Beställer gör du enklast per mail eller telefon (även sms!):

info@forlaggafleau.se
076-247 35 73

(Om du beställer via mail eller sms, ange artikel-
nummer och antal. Kom ihåg fakturaadress om
den skiljer sig från leveransadressen!)

Art nr 3000

Artnr 1100

Vill du bli återförsäljare av någon/några av våra produkter?

Kontakta oss för mer info. Vi distribuerar våra böcker via

Förlagssystem och finns på Bokinfo.

Kommer
hösten
2016!



Hur var det nu man gjorde?
– Fiffiga färdigheter
för fritidsfröknar med flera
av Hanna Cederholm

En handbok i de allra mest grundläggande teknikerna
med papper, pärlor och garn. En perfekt uppslagsbok
på fritids och hemma.
A4, 65 sidor, spiralbunden, illustrerad.

ISBN 978-91-977778-0-3.

Pyssling®

Pyssling® är en serie pysselböcker i litet format. Häftet ryms i
fickan och är perfekt att ha med på resa eller lägga i godispåsen
på kalaset. Varje häfte innehåller 26 utmaningar av olika slag,
utarbetade för att skapa underhållning, sysselsättning och
variation. Pyssling® kommer i tre svårighetsgrader – A är
lättast, B lite klurigare och C allra knepigast. Hittills har
Pyssling® utkommit med två nummer men fler är på gång!

Vi säljer endast Pyssling® i 15-pack, antingen en mix med 5 av
vardera A, B och C eller 15 av en enda sort. Vi kan också ordna
ett valfritt antal större än 15 om böckerna ska vara till en hel
skolklass t ex. Böckerna är förpackade i kartongställ som passar
i butikens tidskrifthylla.

Vi söker återförsäljare av Pyssling®! Hör av dig om du är
intresserad av att sälja Pyssling® styckvis i just din butik,
restaurang eller liknande.

Böcker

Art nr 0001

Stickade Grönsaker
av Hanna Cederholm

Sticka en morot, rädisa,
purjolök eller varför inte en
chili?
A5, 24 sidor, häftad, illustrerad.
ISBN 978-91 -977778-1 -0.

Pyssling® A, B, C,
Nr 1
av Hanna Cederholm
& Anders Clarin

En serie pysselböcker med
genomtänkta och roliga
utmaningar. Under-
hållning som utvecklar i
skolan eller på fritids!
A6, 28 sidor, illustrerad.
ISBN 978-91-977778-2-7
(A), -3-4 (B), -4-1 (C),
-9-6 (Paketet).

Vem bryr sig?
av Hanna Cederholm

En självhjälpsbok om
ensamhet/gemenskap,
känslor och föräldraskap.
Pocket, 108 sidor, illustrerad.
ISBN 978-91-977778-5-8.

Stickade Bakverk
av Hanna Cederholm

Den efterlängtade och mer
onyttiga uppföljaren. Sticka
muffins, wienerbröd mm.
A5, 24 sidor, häftad, illustrerad.
ISBN 978-91 -86547-02-8.

Annie och den lille
mannen
av C. N. Elvnääs

Roman. En dag sitter en
man, liten som ett mjölk-
paket, på Annies byrå.
Under några veckor före

jul förändrar han hela hennes liv. Härlig
romantisk feelgood.
Pocket, 408 sidor, illustrerad.
ISBN 978-91-86547-03-5.

Pyssling® A, B, C,
Nr 2
av Hanna Cederholm
& Anders Clarin

Fler kluriga pyssel i tre
nivåer, från 5 år och uppåt.
A är lättast, C svårast.
A6, 28 sidor, illustrerad.
ISBN 978-91-977778-6-5
(A), -7-2 (B), -8-9 (C),
978-91-86547-00-4
(Paketet).

®

Stickade Maträtter
av Hanna Cederholm

Nya utmaningar för den
sticksugna. Sticka en
hamburgare, pizzaslice,
våffla eller korv med bröd!
A5, 24 sidor, häftad, illustrerad.
ISBN 978-91 -86547-05-9.

Att klippa får och
sköta dem på bästa sätt
av Nils Cederholm

Korta fakta om fårskötsel,
samt steg för steg-instruk-
tioner i fårklippning. En
praktisk liten handbok för

fårägaren, skriven av en fårklippare med
över 50 års erfarenhet.
A5, 20 sidor, häftad, illustrerad.
ISBN 978-91 -86547-04-2.

Pysslingpå
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