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11021 90 år med leg V29

2057 6880 2

Produktfunktioner
• En byggeoplevelse for alle aldre – Børn fra 5 år kan hygge sig med voksne og bedsteforældre om at 
genskabe klassisk LEGO® legetøj med LEGO Classic byggesættet 90 år med leg (11021)
• Hvad er der i æsken? – Alt hvad du skal bruge til at bygge 15 minimodeller som gengivelser af ikonisk 
LEGO® legetøj, lige fra et p = iratskib til en elefant eller et gult slot, samt masser af ekstra LEGO klodser til 
fribyggeri
• En hyldest til 90 års legende læring – 15 minimodeller som gengivelser af legetøj, f.eks. Sfinksens 
hemmelighed fra 1998, LEGO BIONICLE® Tahu fra 2001 og LEGO NINJAGO® Gylden drage fra 2013
• En gave til enhver anledning – Dette legesæt til alle fra 5 år kan gives som gave til fødselsdag, jul eller 
enhver anden anledning til LEGO® byggere i alle aldre
• Sprængfyldt med farverige LEGO® elementer – Børn, voksne og bedsteforældre kan bygge lige det,® de 
forestiller sig, med dette LEGO byggesæt med 1.100 elementer
• Flere sæt at samle på og kombinere – Legesættet kan kombineres med andre fra LEGO® Classic 
sortimentet for at få endnu mere kreativt sjov
• Enkel billedvejledning – Til hver af de 15 minimodeller hører en trinvis byggevejledning, så selv 
førstegangsbyggere kan nyde oplevelsen af at skabe deres eget LEGO® legetøj • Legende legetøj
Antal klodser 1100

Pris vejl 499,00  / 273,50 eks moms - Kolli 3 



11019 Klodser og funktioner V29

2057 6880 3

Produktfunktioner
• Skab LEGO® modeller med forskellige funktioner – LEGO Classic legesættet Klodser og funktioner 
(11019) indeholder farverige LEGO e = lementer og 7 minimodeller med tandhjulsdrevne funktioner, der 
sætter gang i den sjove leg
• Hvad er der i æsken? – Alt hvad børn skal bruge for at bygge en ballerina, der laver piruetter, en skubbe-
helikopter med drejelige rotorer, et æble med en pop op-orm og meget mere, samt masser af LEGO® 
klodser til kreativt byggeri
• Ubegrænset kreativitet – Børn kan bygge og lege med de 7 medfølgende model-idéer og derefter 
innovere og opdage fantasifulde måder at skabe deres helt eget LEGO® legetøj på
• En gave til enhver lejlighed – LEGO® Classic legesættet Klodser og funktioner (11019) er en gave til en 
hvilken som helst lejlighed. Velegnet til børn fra 5 år
• Indeholder 500 originale LEGO® elementer – Børn kan bygge lige, hvad de kan forestille sig, med dette 
originale LEGO legesæt, og de kan kombinere det med andre LEGO sæt for at udvide den kreative leg
• Flere sæt at samle på og kombinere – Børn kan kombinere dette legesæt med andre fra LEGO® Classic 
sortimentet
• Trinvise billedvejledninger – Til hver af modellerne hører en nem og enkel byggevejledning, så selv 
førstegangsbyggere kan få den sjove oplevelse at sk
Antal klodser 500

Pris vejl 299,95  / 172,35 eks moms - Kolli 4 



11023 Grøn byggeplade V29

2057 6880 4

Produktfunktioner
• Et fundament for kreativ leg – Denne 32x32-knops byggeplade er et åbent landskab til alle slags LEGO® 
kreationer
• Robust og holdbar – 1.024 perfekt anbragte knopper sikrer, at byggeres LEGO® klodser sidder godt fast 
på pladen
• En åben verden af kreative muligheder – Fra haver og skove til landskaber på andre planeter – børn kan 
bygge lige det, de forestiller sig
• En gave til alle anledninger – LEGO® Classic Grøn byggeplade (11023) kan gives som gave til fødselsdag, 
jul eller enhver anden anledning til børn fra 4 år
• Designet til kreativ leg – Over 25 cm bred og dyb, så der er masser af plads til børns byggeprojekter og 
udstillinger
• Bruger ingen batterier – Drives af børns fantasi
• Intet behov for vejledning – Bygge giver mulighed for timevis af fantasifuld leg fra det øjeblik, den tages 
ud af kassen
• Børn lærer, mens de leger – LEGO® Classic sæt er designet til at booste børns fysiske færdigheder og 
evne til kreativ tænkning
• Fokus på kvalitet – LEGO® sæt lever op til strenge branchestandarder, så de er af ensartet kvalitet, passer 
perfekt sammen og er sjove at bygge med
Antal klodser 1

Pris vejl 79,95  / 45,95 eks moms - Kolli 12



11025 Blå byggeplade V29

2057 6880 5

Produktfunktioner
• Et fundament for kreativ leg – Denne 32x32-knops byggeplade er et tomt lærred til børns kreative udtryk
• Robust og holdbar – 1.024 perfekt anbragte knopper sikrer, at byggeres LEGO® klodser sidder godt fast 
på pladen
• En verden af kreative muligheder – Fra scener ved havet til solbeskinnede swimmingpools og sejlskibe 
på bølgerne – børn kan bygge lige det, de forestiller sig
• En gave til børn fra 4 år – LEGO® Classic Blå byggeplade (11025) kan gives som gave til fødselsdag, jul 
eller enhver anden anledning
• Designet til kreativ leg – Over 25 cm bred og dyb, så der er masser af plads til børns byggeprojekter og 
udstillinger
• Bruger ingen batterier – Dette byggelegetøj drives af kreative børn med stor fantasi
• Intet behov for vejledning – Bare tag byggepladen ud af æsken, og oplev timevis af fantasifuld leg
• Børn lærer, mens de leger – LEGO® Classic sæt er designet til at styrke børns fysiske færdigheder og evne 
til kreativ tænkning
• Konstant fokus på kvalitet – LEGO® sæt lever op til strenge branchestandarder, så de er af ensartet 
kvalitet, passer perfekt sammen og er sjove at bygge medAntal klodser 1

Pris vejl 79,95  / 45,95 eks moms - Kolli 12



11026 Hvid byggeplade V29

2057 6880 6

Produktfunktioner
• Et tomt lærred til kreativt udtryk – Denne 32x32-knops byggeplade er et åbent landskab til alle slags 
LEGO® kreationer
• Robust og holdbar – 1.024 perfekt anbragte knopper sikrer, at byggeres LEGO® klodser sidder godt fast 
på pladen
• En verden af kreative klodser – Fra frosne søer til polarområder, solbeskinnede skiløjper til 
vinterlandskaber – børn kan bygge, præcis hvad de forestiller sig
• En gave til enhver anledning – LEGO® Classic Hvid byggeplade (11026) kan gives som gave til fødselsdag, 
jul eller enhver anden anledning til børn fra 4 år
• Plads til kreativitet – Over 25 cm bred og dyb, så der er masser af børns plads til byggeprojekter og 
udstillinger
• Bruger ingen batterier – Drives af børns fantasi
• Intet behov for vejledning – Byggepladen giver mulighed for timevis af fantasifuld leg fra det øjeblik, den 
tages ud af kassen
• Børn lærer, mens de leger – LEGO® Classic sæt er designet til at booste børns fysiske færdigheder og 
evne til kreativ tænkning
• Fokus på kvalitet – LEGO® sæt lever op til strenge branchestandarder, så de er af ensartet kvalitet, passer 
perfekt sammen og er sjove at bygge med Antal klodser 1

Pris vejl 79,95  / 45,95 eks moms - Kolli 12



11024 Grå byggeplade V29

2057 6880 7

Produktfunktioner
• Et sted til kreativ leg – Denne 48x48-knops byggeplade er et åbent landskab til alle slags LEGO® 
kreationer
• Robust og holdbar – 2.304 perfekt anbragte knopper sikrer, at byggeres LEGO® sidder godt fast på 
pladen
• En verden af kreative muligheder – Fra gadescener til borge og bjerglandskaber – børn kan bygge lige 
det, de forestiller sig
• En gave til enhver anledning – LEGO® Classic Grå byggeplade (11024) kan gives som gave til fødselsdag, 
jul eller enhver anden anledning til børn fra 4 år
• Designet til kreativ leg – Over 38 cm bred og dyb, så der er masser af plads til børns byggeprojekter og 
udstillinger
• Bruger ikke batterier – Drives af kreative børn med stor fantasi
• Intet behov for vejledning – Bare tag byggepladen ud af æsken, og oplev timevis af fantasifuld leg
• Børn lærer, mens de leger – LEGO® Classic sæt er designet til at styrke børns fysiske færdigheder og evne 
til kreativ tænkning
• Konstant fokus på kvalitet – LEGO® sæt lever op til strenge branchestandarder, så de er af ensartet 
kvalitet, passer perfekt sammen og er sjove at bygge med
• Fokus på sikkerhed – LEGO® Classic legesæt testes for at sikre, at hvert enkelt lever op til strenge 
internationale sikkerheds- og kvalitetsstandarder
Antal klodser 1

Pris vejl 79,95  / 45,95 eks moms - Kolli 12



11018 Kreativt sjov på havet V29

2057 6880 8

Produktfunktioner
• Fantasifuld leg til børn fra 4 år – LEGO® Classic byggesættet Kreativt sjov på havet (11018) indeholder 
masser af farverige LEGO elementer og 6 model-idéer med havtema, der kan sætte gang i den sjove 
oplevelse
• Hvad er der i æsken? – Indeholder alt, hvad børn skal bruge til at bygge et vikingeskib, en gul ubåd, en 
undervandsdrone, en søhest, en hval og en skildpadde, samt 2 poser LEGO® elementer til kreativt 
fribyggeri
• Inspiration til børns kreativitet – Børn kan bygge og lege med de 6 medfølgende model-idéer og derefter 
innovere og opdage fantasifulde måder at skabe deres eget LEGO® legetøj på
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® legetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller som en 
overraskelse til unge LEGO byggere og børn, der gerne vil udvide deres LEGO klodssamling
• En udvalg af LEGO® elementer – Børn kan bygge lige, hvad de kan forestille sig, med dette originale LEGO 
sæt med 333 elementer
• Flere sæt at samle på og kombinere – Børn kan kombinere dette legesæt med andre fra LEGO® Classic 
sortimentet og få endnu mere kreativt sjov
• Trinvis byggevejledning – Til hver af de 6 model-idéer hører en trinvis billedvejledning, så selv 
førstegangsbyggere kan få den sjove oplevelse at skabe deres eget LEGO® legetøj  Antal klodser 333

Pris vejl 179,95  / 103,40 eks moms - Kolli 3



11015 Verden rundt V29

2057 6880 9

Produktfunktioner
• Introducer børn til nogle af verdens mest ikoniske dyr og genstande med LEGO® Classic legesættet
Verden rundt (11015), der indeholder 15 inspirerende modelidéer til børn fra 4 år. Byg en hvidhovedet 
havørn, kaktus, papegøje, krokodilleunge, spækhugger, løve, palme, giraf, rød bus, kænguru med unge, 
brun bjørn, asiatisk hus, pingvin med unge og fisk, sejlbåd og et fly!
• Børn vil elske at bygge og lege med de 15 sjove modelidéer, der følger med dette legesæt. Og med det 
farverige vægkort kan de se, på hvilket kontinent hvert dyr, hver plante og hver genstand, de bygger, hører 
hjemme.
• Dette kreative byggelegetøj vil være en fremragende gave til jul, fødselsdag eller enhver anden anledning 
til nye LEGO® byggere og børn, der gerne vil udvide deres LEGO klodssamling.
• Indeholder 950 originale LEGO® elementer, så børn kan bygge alt mellem himmel og jord! De kan også 
kombinere klodserne og elementerne med andre LEGO sæt for at få endnu sjovere leg.
• Æsken indeholder 4 separate klodsposer, som hver indeholder de LEGO® elementer, der skal bruges til at 
lave 3-4 modeller. Bare træf et valg, åbn posen, og lad det kreative sjov begynde!
• Hver model-idé omfatter en brugervenlig byggevejledning, så selv førstegangsbyggere kan opleve 
stoltheden og glæden ved at sammensætte deres eget LEGO® legetøj  Antal klodser 950

Pris vejl 449,00  / 273,50 eks moms - Kolli 3



11014 Klodser og hjul V29

2057 6880 10

Produktfunktioner
• Børn, venner og familier kan være kreative sammen med 9 stykker bygbart legetøj og et farverigt udvalg 
af hjul, klodser og elementer, der sætter fantasien i førersædet!
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn skal bruge for at bygge en bil, tog, bus, robot, skateboard-zebra, 
racerbil, kanin i kørestol, en and, der kan trækkes, og en abe på et banan-skateboard, samt ekstra LEGO® 
klodser.
• Dette byg selv-legetøjssæt af høj kvalitet er fyldt med kreative idéer til berigende bygge- og 
legeoplevelser. Børn kan også kombinere sættet med eksisterende LEGO® sæt og få endnu mere kreativt 
sjov.
• LEGO® Classic legesættet Klodser og hjul (11014) vil være en imponerende gave til enhver lejlighed. 
Velegnet til drenge og piger fra 4 år.
• Med 653 LEGO® elementer kan børn bygge hvad som helst!
• Inde i æsken finder du separate klodsposer, som indeholder alle de LEGO® elementer, du skal bruge til at 
lave 1 eller 2 modeller. Bare vælg en model, åbn klodsposen, og så er du i gang!
• Indeholder brugervenlig byggevejledning til børn fra 4 år, så selv førstegangsbyggere kan opleve glæden 
og stoltheden ved at bygge deres eget LEGO® legetøj.
• LEGO® Classic legetøj giver børn idéer og inspiration mellem hænderne med legesæt, der stimulerer til 
ubegrænset leg og samtidig udvikler deres kreative tæn Antal klodser 653

Pris vejl 449,00  / 273,50 eks moms - Kolli 4



11006 Kreative blå klodser V29

2057 6880 11

Produktfunktioner
• En spændende blanding af blå LEGO® klodser, der kan inspirere børn fra 4 år til at bygge, skabe og bruge 
fantasien. Med 3 modeller, der er nemme at bygge, samt endeløst og sjovt fribyggeri er dette alsidige 
legetøj fyldt med kreative muligheder.
• Dette sæt med 52 elementer kan blive til en blåhval, et tog og en robot med sjove funktioner, der 
inspirerer til fantasifuld leg. Når børn går videre til at lave deres egne unikke kreationer, udvikler de 
værdifulde evner, der varer hele livet.
• Børn kan få meget sjov ud af at bygge og lege med de 3 stykker legetøj, men når de begynder at tilpasse 
modellerne og skabe deres egne – kan alt lade sig gøre. Sættet kan også kombineres med andet LEGO® 
legetøj for at få endnu mere sjov.
• Et fantastisk byggelegetøj til begyndere og andre, der gerne vil udvide deres LEGO® klodssamling. Dette 
alsidige og lærerige legetøj er en fremragende gaveidé til jul, fødselsdag eller andre anledninger til drenge 
og piger.
• LEGO® Classic sættet Kreative blå klodser er praktisk, fordi forældrene kan tage det kreative sjov med til 
børnene overalt. Kombiner sættet med andre LEGO sæt for at få endnu flere muligheder.
• Drives udelukkende af børns fantasi, så morskaben slutter aldrig! Legetøj uden batterier styrker børns 
kriti Antal klodser 52

Pris vejl 49,95  / 28,70 eks moms - Kolli 8



11012 Kreative hvide klodser V29

2057 6880 12

Produktfunktioner
• Børn fra 4 år kan bygge, skabe og bruge fantasien med LEGO® Classic legetøjssættet Kreative hvide 
klodser (11012). Sættet indeholder 3 model-idéer, der er nemme at bygge, og som kickstarter det kreative 
byggeri.
• Hvad er der i æsken? Dette legesæt med 60 elementer har alle de LEGO® klodser, børn skal bruge for at 
bygge en legetøjssnemand med en kost, et får med en blomstermark, en havmåge med en fisk – eller alt 
det andet, de kan forestille sig.
• Børn vil elske at bygge og lege med de 3 sjove model-idéer, der følger med legesættet. Og de kan 
kombinere klodserne og elementerne med andre LEGO® sæt for at få endnu sjovere leg!
• En fremragende gave til jul, fødselsdag eller enhver anden anledning til nye LEGO® byggere og børn, der 
gerne vil udvide deres LEGO klodssamling.
• Børn kan tage den kreative og sjove leg med sig overalt med LEGO® Classic legesættet Kreative hvide 
klodser i praktisk størrelse.
• Æsken indeholder separate klodsposer med de LEGO® elementer, der skal bruges til hver model. Bare 
vælg en model, åbn klodsposen, og gå i gang!
• Omfatter trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® Byggevejledninger 
med zoom-, dreje- og visni = ngsværktøjer, der gør byggeprocessen levende.
• LEGO® Classic byggesæt rummer masser af idéer og inspirat
Antal klodser 60

Pris vejl 49,95  / 28,70 eks moms - Kolli 8



11017 Kreative monstre 
V29

2057 6880 13

Produktfunktioner
• Kreativ leg for børn – Børn fra 4 år kan lege sammen med venner og familiemedlemmer i timevis og få 
ubegrænset byggesjov med LEGO® Classic legesættet Kreative monstre (11017)
• Hvad er der i æsken? – Indeholder alt, hvad børn skal bruge til at skabe 5 legetøjsmonstre, samt en 
bunke LEGO® klodser til at bygge endnu flere monsterkreationer
• Inspirerende modeller sætter gang i den sjove leg – Børn kan bygge og lege med de 5 medfølgende 
model-idéer og derefter udforske og opdage fantasifulde måder at skabe deres eget LEGO® legetøj på
• En gave til enhver anledning – Kan gives som fødselsdagsgave, julegave eller som overraskelse til nye 
LEGO® byggere og børn, der gerne vil udvide deres LEGO klodssamling
• LEGO® elementer i alle regnbuens farver – Børn kan bygge lige, hvad de kan forestille sig, med dette 
originale LEGO sæt med 140 elementer
• Flere sæt at samle på og kombinere – Børn kan kombinere dette legesæt med andre fra LEGO® Classic 
sortimentet og få endnu mere kreativt sjov
• Enkel billedvejledning – Til hver af de 5 model-idéer hører en trinvis byggevejledning, så selv 
førstegangsbyggere kan få den sjove oplevelse at skabe deres eget LEGO® legetøj
• Legende læring – LEGO® Classic byggesæt hjælper børn med at udvikle kreative færdig
Antal klodser 140

Pris vejl 89,95  / 51,70 eks moms - Kolli 4



11019 Klodser og funktioner V29

2057 6880 14

Produktfunktioner
• Skab LEGO® modeller med forskellige funktioner – LEGO Classic legesættet Klodser og funktioner 
(11019) indeholder farverige LEGO e = lementer og 7 minimodeller med tandhjulsdrevne funktioner, der 
sætter gang i den sjove leg
• Hvad er der i æsken? – Alt hvad børn skal bruge for at bygge en ballerina, der laver piruetter, en skubbe-
helikopter med drejelige rotorer, et æble med en pop op-orm og meget mere, samt masser af LEGO® 
klodser til kreativt byggeri
• Ubegrænset kreativitet – Børn kan bygge og lege med de 7 medfølgende model-idéer og derefter 
innovere og opdage fantasifulde måder at skabe deres helt eget LEGO® legetøj på
• En gave til enhver lejlighed – LEGO® Classic legesættet Klodser og funktioner (11019) er en gave til en 
hvilken som helst lejlighed. Velegnet til børn fra 5 år
• Indeholder 500 originale LEGO® elementer – Børn kan bygge lige, hvad de kan forestille sig, med dette 
originale LEGO legesæt, og de kan kombinere det med andre LEGO sæt for at udvide den kreative leg
• Flere sæt at samle på og kombinere – Børn kan kombinere dette legesæt med andre fra LEGO® Classic 
sortimentet
• Trinvise billedvejledninger – Til hver af modellerne hører en nem og enkel byggevejledning, så selv 
førstegangsbyggere kan få den sjove oplevelse at sk
Antal klodser 500

Pris vejl 299,95  / 172,35 eks moms - Kolli 4



11013 Kreative gennemsigtige klodser V29

2057 6880 15

Produktfunktioner
• Kickstart børns kreativitet med dette inspirerende legesæt med 500 dele, der indeholder et glitrende 
udvalg af gennemsigtige LEGO® elementer samt klassiske LEGO klodser, øjne og hjul, der kan bruges til at 
skabe 8 sjove modeller og meget mere.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn skal bruge for at bygge legetøj i form af en fugl, løve, skildpadde, 
robot, enhjørning, pink fugl, troldmand med eliksirbord og fisk blandt koraller, samt ekstra LEGO® klodser 
til endnu mere kreativt sjov!
• Byggeri og leg med de 8 stykker legetøj i LEGO® Classic legesættet Kreative gennemsigtige klodser 
(11013) er kun begyndelsen. Der er et helt univers af kreativt sjov for børn at udforske.
• En imponerende gave til jul, fødselsdag eller enhver anden anledning til nye LEGO® byggere samt drenge 
og piger, der gerne vil give deres LEGO klodssamling lidt glitter.
• Børn kan blive kreative med 500 LEGO® klodser, bl.a. et bredt udvalg af gennemsigtige elementer. Dette 
legesæt er også nemt at kombinere med andre originale LEGO sæt for at få endnu sjovere bygge- og 
legeoplevelser.
• Inde i kassen finder du separate klodsposer, som hver indeholder de LEGO® elementer, der skal bruges 
til at lave 2 modeller. Bare træf et valg, åbn klodsposen, og lad det sjove begynde!
Antal klodser 500

Pris vejl 299,95  / 172,35 eks moms - Kolli 4



11008 Klodser og huse V29

2057 6880 16

Produktfunktioner
• Børn kan bygge 6 meget forskellige steder at bo og derefter blive kreative og bygge deres eget 
drømmehjem. Og bagefter? Med ubegrænset fantasifuld leg og sjovt fribyggeri kan alt lade sig gøre med 
dette alsidige legetøj.
• Dette sæt består af 270 elementer, der kan bygges til 6 steder at bo: et familiehus, et fyrtårn, en iglo, et 
slot, et lille hus og en vindmølle. Når børn går videre til at lave deres egne kreationer, udvikler de evner, 
der varer hele livet.
• Børn nyder at bygge og lege med deres modeller, og når de så designer deres egne kreationer, tager den 
fantasifulde leg virkelig fart! Klodserne og elementerne kan også kombineres for at gøre andet LEGO® 
legetøj endnu sjovere.
• Drenge og piger fra 4 år vil elske dette sjove byggesæt. Dette lærerige LEGO® legetøj er en ideel 
fødselsdags- eller julegave til børn med interesse for at bygge huse, vindmøller, fyrtårne og igloer.
• LEGO® Classic sættet Klodser og huse er en fremragende måde at introducere børn for kreativt byggeri 
på. Kombiner sættet med andre LEGO sæt for at få endnu flere muligheder.
• Bruger ikke batterier, så morskaben slutter aldrig! Den endeløse kreative leg drives udelukkende af børns 
fantasi – det styrker deres evne til kritisk tænkning og problemløsning og øger den
Antal klodser 500

Pris vejl 199,95  / 103,40 eks moms - Kolli 4



10713 Kreativ kuffert V29

2057 6880 17

Produktfunktioner
• Robust gul kuffert med praktiske sorteringsrum og et udvalg af farverige elementer, bl.a. klodser, former, 
hjul og øjne.
• Perfekt startsæt til spirende LEGO® byggere.
• LEGO® Classic sæt giver mulighed for ubegrænset kreativitet og fantasi.
• Kufferten er over 26 cm høj, 28 cm opdrættet og 6 cm dyb.
• Gå til LEGO.dk/classic for at finde flere byggevejledninger, sjove videoer, idéer og inspiration. Husk at 
bede dine forældre om lov, før du går på nettet.
• Lad kreativiteten få frit løb med LEGO® Classic sæt!
• Dette byggesæt er egnet til alle i alderen 4-99 år
.Antal klodser 213

Pris vejl 179,95  / 103,40 eks moms - Kolli 6



10696 LEGO® Kreativt byggeri – med.. V29

2057 6880 18

Produktfunktioner
• Masser af LEGO® klodser i 35 forskellige farver.
• 18 dæk med fælge.
• Specialelementer: grøn byggeplade (8 × 16 cm) og vindueskarm med vindue samt tre sæt øjne.
• LEGO® Classic er skabt til at sætte gang i kreativiteten med LEGO klodsen.
• Specialelementer, der opfordrer til fantasifulde byggerier.
• De mange hjul opfordrer til at bygge køretøjer.
• Alle de afbildede modeller kan bygges med de medfølgende klodser på én gang.
• Byggeidéer medfølger og kan findes online på LEGO.dk/classic.
• Leveres i en praktisk opbevaringsboks i plastik.
• Den grønne byggeplade er 8 cm lang og 16 cm bred.
• LEGO® Classic sættene er oplagte supplementer til enhver LEGO samling.
.Antal klodser 484

Pris vejl 259,95  / 149,35 eks moms - Kolli 2



10692 LEGO® Kreative klodser V29

2057 6880 19

Produktfunktioner
• Masser af LEGO® klodser i 29 forskellige farver.
• Specialelementer: to forskellige sæt øjne, vinduer, to typer dør, hjul, aksler og propeller.
• LEGO® Classic er skabt til at sætte gang i kreativiteten med LEGO klodsen.
• Specialelementer, der opfordrer til fantasifulde byggerier.
• Alle de afbildede modeller kan bygges med de medfølgende klodser på én gang.
• Byggeidéer medfølger og kan findes online på LEGO.dk/classic.
• Robust opbevaringsboks med elementadskiller.
• LEGO® Classic sættene er oplagte supplementer til enhver LEGO samling.
.Antal klodser 221

Pris vejl 129,95  / 74,66 eks moms - Kolli 2



10698 LEGO® Kreativt byggeri – stor V29

2057 6880 20

Produktfunktioner
• Masser af LEGO® klodser i 29 forskellige farver.
• Specialelementer: to forskellige sæt øjne, vinduer, to typer dør, hjul, aksler og propeller.
• LEGO® Classic er skabt til at sætte gang i kreativiteten med LEGO klodsen.
• Specialelementer, der opfordrer til fantasifulde byggerier.
• Alle de afbildede modeller kan bygges med de medfølgende klodser på én gang.
Produktfunktioner
• Masser af LEGO® klodser i 33 forskellige farver.
• 8 forskellige vinduer og døre med 8 forskellige karme.
• Specialelementer: to grønne byggeplader i forskellige størrelser, tre sæt øjne og seks dæk med fælge.
• LEGO® Classic er skabt til at sætte gang i kreativiteten med LEGO klodsen.
• Specialelementer, der opfordrer til fantasifulde byggerier og lege.
• De mange vinduer og døre gør det nemt at bygge på klassisk LEGO® manér.
• Alle de afbildede modeller kan bygges med de medfølgende klodser på én gang.
• Byggeidéer medfølger og kan findes online på LEGO.dk/classic.
• Leveres i en praktisk opbevaringsboks i plastik.
• De grønne byggeplader er hhv. 16 × 16 cm og 12 × 6 cm.
.Antal klodser 790

Pris vejl 419,00  / 255,25 eks moms - Kolli 2
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