
GOKI 58944 ŠIVANKA METULJ 

Velikost: 26 x 19,5 x 1,6 cm, 9 delne.  

 

HAPE E1017 ŠIVANKA PAV 

Velikost 20,4 x 3,7 x 13 cm, 34 delne 

 

GOKI 58929 ŠIVANKA MEDO 

Velikost: 19 x 14 x 1,3 cm, 17 delne.  

 

LEGLER 6475 ČEVELJCA ZAVEZOVANJA 

V setu sta dva čeveljca različnih barv veliko-

sti: 15x9x6 cm 

 

LEGLER 8158 SESTAVLJANKA ZAVEZOVANJA 

Sestavljanka predstavlja 4 različne vrste čevljev, 

kateri so deljeni na tri dele. Vsak čevelj ima svo-

jo vezalko. 

Dimenzije: 40 cm x 20 cm x 2 cm,  material: LES 

 
HAPE E1016 PRETIKANKA PONI 

Starost: 3+ 

 

58572 ŠIVANKE 13 x 13 cm 

Set 5 šivank z motivi živali. Priložene so tudi vrvice 

 

GOKI 58560 ŠIVANKA KMETIJA 

Velikost hiše je 30 x 20,3 x 0,8 cm vsebuje 

8 vrvic in 10 delov 

 



LAP 40365 SET ŠIVANKE 

Igrača temelji na prožni plošči, ki ima luknje, skozi katere 

nizamo vezalke in ustvarjamo motive. Vezalke nizamo s 

pomočjo PVC vodila-pisala.  

Set vsebuje: 

 4 nezlomljive, zelo prožne plošče z luknjami. 

 9 kartic z idejami na formatu A4. 

 20 vezalk dolžine 30cm v 5 barvah. 

 4 vodila-pisala. 

 

KONSTRUKTOR BIO BLO 

Čebele, te pridne delavke, ki zbirajo cvetni prah, so tudi odli-

čne graditeljice svojih panjev. Z domiselno obliko satovja 

zagotavljajo svojemu domu veliko trdnost. 

Bioblo ima v osnovi zgolj eno obliko in velikost elementa, zaradi česar vam idej za ustvarjanje ne bo zmanjkalo. Konstruktor nas ne 

omejuje in ne usmerja k končnemu izdelku. Zaradi tega lahko zlahka rečemo, da gre pri BIOBLO za nekonstrukturiran material ,      

čeprav je natančno tovarniško izdelan. 

Za igro potrebujemo le ravno površino in ogromno domišljije. Ploščice so narejene iz 60% lesa in 40% recikliranih plastenk. Posebnost 

konstruktorja BIOBLO, je vsekakor dejstvo, da se z istim setom lahko igrajo tako 3 letni, 6 letni, 8 letni otroci ali odrasli. Mlajši otroci 

začnejo izdelovati preprostejše skulpture, starejši pa posegajo po izjemnih tudi več metrov velikih projektih. Kljub temu se ploščice 

med seboj ne sprimejo. 

10981 BIO BLO 120 (120 delni set) 

 

10951 BIO BLO 204 (204 delni set) 

 


