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31207 Blomsterkunst V29

2057 68802



31207 Blomsterkunst V29

2057 68803

Produktfunktioner
• Blomster overalt – Bring naturen indendørs, og byg en hyldest til farver med LEGO® Art sættet 
Blomsterkunst (31207), der har 3 blomstermotiver at vælge imellem og uendelige muligheder for 
personlig tilpasning
• Beregnet til at blive beundret – Dette fordybende LEGO® projekt med 2.870 elementer indeholder 6 
byggeplader, en klodsbygget ramme, farvepalet, elementadskiller og 2 ophængningsophængelementer
• En passion for design – Vis din kærlighed til blomster og glade farver, udtryk din personlige smag, og lav 
et LEGO® kunstværk, du kan være stolt over at udstille hvor som helst
• Udforsk farverne – Fordyb dig i zen-lignende afslapning og fuldt opnå fokus, når du skaber dit eget 
blomsterinspirerede kunstværk i de farver, der bedst passer til dit hjems indretning
• Nyd din kreativitet – Vælg dit blomstermotiv og baggrundsfarver, og skift ud, hvis du får lyst. Du kan give 
kunstværket et personlige præg, så det passer ind i lige præcis din indretning
• Giv som gave – Dette LEGO® Art sæt er over 40 cm højt og 27 cm bredt og kan gives som en gave til dig 
selv eller enhver, der elsker blomster eller farverige, fysiske projekter
• Illustreret guide – Den flot indbundne vejledning fører dig gennem projektet og giver inspiration til, 
hvordan du kan fremvise
Antal klodser 2870

Pris vejl 649,00 / 403,30  eks moms Kolli 6



31206 Rolling Stones V29

2057 68804

Produktfunktioner
• Byg en hyldest til rock'n'roll – Udforsk alle facetter i The Rolling Stones' logo, mens du bygger 
LEGO® Art sættet The Rolling Stones (31206) i 3D som en hyldest til bandets 60-års jubilæum
• Beregnet til udstilling – Dette fordybende LEGO® projekt med 1.998 elementer indeholder 9 
byggeplader, en Rolling Stones-signaturmosaik, klodsbygget ramme, elementadskiller og 2 
ophængningselementer
• Designet til rockfans – Byg en hyldest til The Rolling Stones' klassiske talent og deres 60-års 
jubilæum ved at skabe et LEGO® kun = stværk af bandets logo, som du kan være stolt over at have 
hængende på væggen
• Udforsk musikken – Dyk ned i en tilstand af inspireret musikalsk fokus med det medfølgende 
soundtrack, som hjælper dig med at fordybe dig i uventede detaljer, mens du bringer dette stykke 
vægkunst til live
• Nyd din passion – Skab et organisk formet kunstværk af bandets logo, som du kan udstille 
derhjemme eller på kontoret, med en overraskelse gemt i modellen som hjælp til at fejre en ægte 
milepæl
• Giv som gave – Dette LEGO® Art sæt er over 57 cm højt og 47 cm bredt. Det kan udstilles på en væg 
og kan gives som en gave til alle, der elsker musik
• Illustrerede instruktioner – Den flot indbundne vejledning guider dig gennem projektet, så du kan 
ge Antal klodser 1998

Pris Vejl. 1399,00 / 912,60 eks moms kolli 1



31205 Jim Lee Batman-kollektion™ V29

2057 68805



31205 Jim Lee Batman-kollektion™ V29

2057 68806

Produktfunktioner
• Vælg mellem 3 designs – Vælg retfærdigheden eller kaosmagerne, når du bygger LEGO® Art sættet 
Jim Lee Batman-kollektion™ (31205), der omfatter vægkunst i form af et portrætsæt med 3 
byggemuligheder
• Ideel at udstille – Dette fordybende LEGO® projekt med 4.167 elementer indeholder 9 plader til 
vægophængning, en signaturmosaik, 2 ophængningselementer, en farvepalet, en elementadskiller og 
en klodsbygget ramme
• Designet til fans af DC-universet – Udstil tegneserielegenden Jim Lees talent ved at skabe 1 af 3 
portrætter af Batman™, Jokeren eller Harley Quinn™ med LEGO® mosaikker
• Find din kreative zone – Træd ind i en verden af total afslapning og lyksaligt fokus med det 
medfølgende soundtrack, som hjælper dig med at fordybe dig i uventede detaljer, mens du 
frembringer dette kunstprojekt
• Skab en hyldest til din passion – Udvid kreativiteten yderligere ved at kombinere 2 eller 3 af 
sættene, og skab 1 af 2 Batman-inspirerede™ stykker vægkunst, du kan udstille derhjemme eller på 
kontoret
• Giv som gave – Dette LEGO® Art sæt er over 40 cm på begge led og kan udstilles på en væg eller 
hylde. Det kan også gives som en gave til alle, der elsker superskurke eller Batman™
• Illustreret vejledning – Den flot indbundne vejledning fører dig gennem pro
Antal klodser 4167

Pris Vejl. 1099,00 / 716,90  eks moms kolli 3



31202 Disneys Mickey Mouse V29

2057 68807



31202 Disneys Mickey Mouse V29

2057 68808

Produktfunktioner
• Vis din kærlighed til Disneys Mickey Mouse eller Minnie Mouse med det fantastiske mosaiksæt 
Disneys Mickey Mouse (31202) fra LEGO® Art. Du kan fremvise dit færdige kunstværk på væggen eller 
en hylde.
• Nyd en afslappende pause med dette LEGO® sæt på mere end 2.650 elementer, herunder 9 
byggeplader til vægophængning, mosaik med Disney-signatur, klodsbygget LEGO ramme, unikt nyt 
ophængningselement og et mosaikværktøj.
• Med dette sæt kan du slappe af og genoplade batterierne, mens du fokuserer på din kærlighed til 
Disneys Mickey Mouse gennem kunst. Det medfølgende soundtrack kan lære dig nye detaljer, mens du 
bygger.
• For at udfordre din kreativitet yderligere kan du kombinere 2 af hobbysættene for at skabe et særligt, 
samlet kunstværk med Disneys Mickey Mouse og Minnie Mouse på en karakteristisk baggrund.
• Et portræt måler over 40 cm på hver led og rummer 2 byggemuligheder. Det vil være en meningsfuld 
gave til dig selv eller andre Disney-entusiaster i dit liv, der også elsker gør det selv-projekter.
• Den flot indbundne vejledning hjælper dig gennem projektet, forklarer kunsten på en afstressende 
måde og rummer afslapning forstærket af LEGO® kreativitet.
• LEGO® Art sæt er perfekte at udstille på en væg eller hylde og rummer en berigende byggeoplevelse 
for voksne som dig,
Antal klodser 2658

Pris Vejl. 1099,00 / 716,90  eks moms kolli 3



31201 Harry Potter™ Hogwarts-våbe™.. V29

2057 68809



31201 Harry Potter™ Hogwarts-våbe™.. V29

2057 688010

Produktfunktioner
• Vis din kærlighed til alt, der har med Hogwarts™ at gøre, med det utrolige LEGO® Art sæt Harry 
Potter™ Hogwarts-våbenskjolde (31201), som giver dig mulighed for at bygge og fremvise 1 ud af 4 
detaljerede våbenskjolde.
• Kom ud af den daglige trummerum med dette LEGO® sæt med 4.249 elementer, bl.a. 9 plader til 
vægophængning, eksklusiv mosaik med Harry Potter-logo™, klodsbygget ramme, unikt 
ophængningselement og mosaikværktøj.
• Med dette sæt kan du fordybe dig både i din passion for designkunst og Harry Potter™, mens du 
slapper af og genoplader batterierne. Med det medfølgende soundtrack lærer du mere om kollegierne, 
mens du bygger.
• Vis din kærlighed til magi og eventyr ved at bygge og fremvise denne unikke mosaik-vægkunst. Stres 
endnu mere af ved at kombinere 4 af sættene, og skab det ultimative Hogwarts-våbenskjold™.
• Dette værk måler over 40 cm på begge ledder, har 4 byggemuligheder og vil være en afslappende 
aktivitet for dig selv eller andre Harry Potter-entusiaster™ i dit liv, som også elsker DIY-kunstprojekter.
• Det flotte hæfte med vejledning hjælper dig gennem projektet, forklarer kunsten på en afstressende 
måde og giver kreativ LEGO® afslapning.
• LEGO® Art sæt til voksne er perfekte at udstille på en væg eller hylde og rummer en berigende 
byggeoplevelse, men Antal klodser 4249

Pris Vejl. 1099,00 / 716,90  eks moms kolli 3



31197 Andy Warhols Marilyn Monroe V29

2057 688011



31197 Andy Warhols Marilyn Monroe V29

2057 688012

Produktfunktioner
• Du kan selv skabe det helt særlige LEGO® Art sæt Andy Warhol's Marilyn Monroe (31197), der 
omfatter et ikonisk kunstværk med 4 unikke byggemuligheder. Når du har tilbragt lidt kvalitetstid alene 
med at bygge kunstværket, kan du vise det færdige værk frem på din væg.
• Forkæl din kreative side med et LEGO® sæt på 3.341 elementer, der indeholder 9 byggeplader til 
vægophængning, en eksklusiv signaturmosaik, en klodsbygget LEGO ramme, unikt nyt 
ophængningselement samt elementadskiller, der gør ombygning nemmere.
• Med dette sæt kan du fordybe dig i din passion for kreativitet, mens du bygger et unikt kunstværk. 
Det medfølgende soundtrack giver dig mulighed for at dykke dybere ned i kunstsættet og lære nye 
detaljer om det.
• Udforsk din kærlighed til Andy Warhol eller Marilyn Monroe, når du bygger og udstiller dette flotte 
sæt. Det vil også være en fængslende gave til dig selv eller andre byggere i dit liv, der elsker 
inspirerende, kreative projekter.
• Dette 4 i 1-kunstværk er over 40 cm på hver led. Værket vil være smukt at udstille på en væg eller 
hylde, og dets autentiske detaljer sikrer, at det skiller sig ud i enhver samling. Dette LEGO® sæt 
indeholder 4 forskellige byggemuligheder.
• Intet behov for batterier – dette kunstsæt til voksne rumm Antal klodser 3341

Pris Vejl. 1099,00 / 716,90  eks moms kolli 3
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