Färgläggningsbilder

Dessa färgläggningsbilder är gjorda med tanke på "färgläggningsbarhet" när det gäller storleken på ytorna, antalet detaljer
samt möjliga färgval. Dessutom är bilderna tryckta på lite
kraftigare papper så att du även kan använda vattenfärg. Varje
paket innehåller 100 bilder: 10 exemplar av 10 olika motiv från
en serie. Vill du hellre ha en mix kan du välja ett paket med
exempel från 10 serier - 2 motiv från varje i 5 exemplar vardera.
1001 Mandalas, abstrakt
1002 Mandalas, föreställande
1003 Saga, fria bilder
1004 Saga, kända sagor
1005 Husdjur
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1006 Hundar
1007 Hästar
1009 Bondgårdsdjur
1011 Bilar
1017 Havsfolk
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går också bra att ringa. För mer information om priser mm, gå
in på www.forlaggafleau.se

Förlag Gafleau HB
Mälby 1068
762 91 Rimbo

info@forlaggafleau.se
076-247 35 73

Pyssling® A

978-91-977778-2-7

Pyssling® B

978-91-977778-3-4

Pyssling® C

978-91-977778-4-1

Uppskattningskort

Böcker
Hur var det nu man gjorde? - Fiffiga
färdigheter för fritidsfröknar med flera
av Hanna Cederholm
65 sidor, spiralbunden, illustrerad

Art.nr. 0001

I denna bok förklaras hur man går tillväga när man fingerstickar,
knyter ett vänskapsarmband, viker en smällare med mera.
Svårighetsgraderna varierar och det kan hända att du redan
redan har gjort något av det som finns med, men kommer du

Alla är vi fantastiska på olika sätt. Men vi är inte tränade i att tänka positivt om
oss själva och varandra. Ett uppskattningskort kan vara en hjälp på vägen.
Kortet kombinerar en rolig bild med några positiva rader och lämnar ett utrymme för dig att fylla i. På så sätt blir kortet mycket personligt och orden går
rakt in i hjärtat på mottagaren - "det går inte att värja sig", sa en kund. Korten
säljs i 10-pack, för en mixad förpackning med ett av varje ange 2000-00.
Det finns dom som har följt
en hela livet... ...och som man
därför kanske tar för givet.
Du ska veta att jag verkligen
är glad över att ha dej i mitt
liv! Tack för att du...

ihåg hur man gjorde?

Stickade Grönsaker - Stickbeskrivning till tio
olika grönsaker som du lätt kan göra själv!

2000-01

I detta häfte får du lära dig hur du stickar en Blomkål, en Chili och
8 andra grönsaker. Du stickar samtliga med hjälp av strumpstickor och bör behärska denna typ av stickning. Vissa delar är
virkade, så det är en fördel om du även vet hur man virkar luftmaskor, fastmaskor och smygmaskor.

2000-02

av Hanna Cederholm
23 sidor, häftad, illustrerad

Art.nr. 0002

Pyssling® A, B, C

av Hanna Cederholm & Anders Clarin
32 sidor, häftad, illustrerad
En serie pysselböcker med genomtänkta och roliga utmaningar.
Böckerna är i varierande svårighetsgrad och även om vi inte gärna
vill sätta åldrar på dem kan riktlinjerna vara: 5-7 år (A), 7-9 år (B)
och 9-99! år (C). Labyrinter, korsord, sudokun, finn fem fel, mm.
Det lilla formatet, A6, gör böckerna lätta att ta med sig i bilen,
lägga i godispåsen eller ha i bakfickan! Bilderna är svartvita och
fungerar utmärkt att färglägga. A-boken kan med fördel användas
av äldre förskolebarn, B och C passar skolbarnen bättre. Underhållning som utvecklar i skolan eller på fritids!
,

OBS! Vi säljer endast Pyssling i 15-pack. Ange artikelnummer för A-boken: 0003-01, B: 0003-02, C: 0003-03,
Art.nr. 0003 Mix
5 av varje (förpackade i kartongställ som på bilden):
0003-00

2000-03

2000-04

.

2000-05

2000-06

Det finns dom som alltid
tycks gå lite krokigare vägar
här i livet... ...och som därför
har så mycket spännande att
berätta för oss andra. Du
inspirerar verkligen mej!
Några fler saker som jag
2000-07
gillar dej för är...
Det finns dom som inte är
rädda för att släppa skalet
och vara sej själva... ...och
just det är en av dina bästa
egenskaper! Några andra bra
saker med dej är...
2000-08

Det finns dom som inte
räds en utmaning, hur svår
den än ser ut... ...och som
därför också lyckas
åstadkomma en hel del. Jag
uppskattar dej för just
denna egenskap, men också
för att du...
2000-09
Det finns dom som alltid
ställer upp när man behöver
hjälp med en grej... ...utan
att klaga eller förvänta sej
nå't tillbaka. Det är en av
anledningarna till att du är
så fantastisk! Några fler
2000-10
egenskaper jag beundrar
hos dej är...

Det finns dom som trivs
tillsammans även om dom är
väldigt olika... ...och dit hör
du och jag, inte sant!? Fast
jag har hittat en massa saker
som förenar oss också, bland
annat...
Det finns dom som inte är
rädda för att verka lite
barnsliga ibland... ...och som
därför ofta kläcker dom bästa
idéerna! Vilken tur att du hör
till dom! Andra saker som jag
tycker du är bra på är...
Det finns dom som inte tar
livet så allvarligt... ...och som
därför alltid får oss andra att
slappna av! Din humor är
bara en av dina många goda
egenskaper. Några andra jag
kan nämna är...
Det finns dom som får ta del av
ens minst attraktiva sidor...
...och som ändå tycker att man
är helt okej! Det faktum att du
fortfarande står ut med mej är
bara en av dina många
fantastiska egenskaper. Jag
kan nämna fler:
Det finns dom som tycks
hinna med hur mycket som
helst... ...och som ändå alltid
har tid över för sina vänner!
Jag vet inte hur du fixar det,
dessutom är det bara en av
dina många kvaliteter. Du är
till exempel också helt
fantastisk på att...

