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31132 Vikingeskib og
Midgårdsormen V29

Produktfunktioner
• 3 vikingemodeller i 1 sæt – Børn vil elske LEGO® Creator 3-i-1-sættet Vikingeskib og Midgårdsormen
(31132), der indeholder legetøjsmodeller af et vikingeskib, et vikingehus og Fenrisulven
• Ubegrænsede legemuligheder – Børn kan vælge deres vikingeeventyr: et vikingeskib, der kæmper
mod en frygtindgydende søslange, et vikingehus med en drage, eller en ulv fra nordisk mytologi, der
kæmper mod 4 vikinger
• Yderst bevægelige modeller – Midgårdsormen har bevægeligt hoved, hale, krop, kæbe og finner, og
legetøjsulven har hals, kæbe og ben, der kan justeres, så børn nemmere kan udspille lynhurtige
actionscener
• Fyldt med funktioner og detaljer – Vikingeskibet er prydet med 8 skjolde og omfatter en ballistaknopskyder, en ko og 2 ravne bygget af LEGO® klodser, og vikingehusets tag kan tages af
• 4 minifigurer – Legesættet omfatter 4 vikinge-minifigurer, bevæbnet med våben, så de kan udspille
historier sammen med enten legetøjsskibet, huset eller ulven
• En berigende model – Dette byggesæt med 1192 elementer giver børn fra 9 år en berigende
byggeoplevelse sammen med venner eller familie
• Udstillingsgenstand – Modellen af et vikingeskib er over 17 cm høj, 42 cm lang og 17 cm bred og vil
være sjov for børn udstille på værelset
• Interaktivt Antal klodser 1192
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31131 Nudelrestaurant i midtbyen V29

Produktfunktioner
• 3-i-1-legetøj – Børn kan udspille actionfyldte historier med LEGO® Creator 3-i-1-legesættet
Nudelrestaurant i midtbyen (31131), der indeholder 3 modeller i 1: et byhus, en cykelbutik og en
arkade
• Utallige legemuligheder – LEGO® fans kan bygge og ombygge sættet og nyde 3 forskellige scener:
spise et måltid i en nudelrestaurant, besøge en cykelbutik eller spille spil i en arkade
• Fold ud og få mere leg – Bagsiden af legetøjshuset kan foldes ud og give børn adgang til rummene på
begge etager, så de får endnu flere legemuligheder
• Fyldt med tilbehør – Byhuset omfatter en salgsautomat og en cykelbod med is, i cykelbutikken er der
et bonsaitræ, og arkaden har en hund bygget af LEGO® klodser
• 2 minifigurer – Legesættet indeholder 2 minifigurer, så børn kan udspille deres historier i hver af de 3
midtby-scener
• En sjov model – Dette legesæt med 569 elementer giver børn fra 8 år en berigende byggeoplevelse
og vil være en sjov LEGO® gave til passionerede små byggere
• Leg og udstilling – Legetøjshuset er over 19 cm højt, 16 cm bredt og 6 cm dybt og vil se flot ud, når
det udstilles på et barns værelse
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan små byggere zoome ind på,
dreje og visualisere en digital version af Antal klodser 569
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31127 Gaderacerbil V29

Produktfunktioner
• 3-i-1-legetøj – Bilfans kan nyde endeløs raceraction med LEGO® Creator 3-i-1-byggeSættet
Gaderacerbil (31127), der indeholder 3 modeller i 1: en muskelbil, en racerbil og en hotrod
• Nonstop sjov – Børn får uendelige legemuligheder, når de fræser gennem byen med den seje
Gaderacerbil, drøner rundt på banen med racerbilen eller bygger deres egen røde og blågrønne hotrod
• Realistiske detaljer – Gaderacerbilen har udstødningsrør på siden, en spoiler, en turbolader og et
aftageligt tag, racerbilen har et lavt sæde, og den røde og blågrønne hotrod har en stor motor
• En givende model – Dette byggesæt med 258 elementer giver kreative bilfans fra 7 år en berigende
byggeoplevelse, før den vilde raceraction begynder
• Leg på farten – Den toptunede Gaderacerbil er over 6 cm høj, 16 cm lang og 9 cm bred og har
dermed en bærbar størrelse, som børn kan tage med sig overalt
• Mere 3-i-1-sjov – Hold udkig efter andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i marts 2022, bl.a.
Superrobot (31124), Supersonisk jet (31126) og Fantasi-skovvæsner (31125)
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje
og visualisere en digital version af deres model på deres smartphones og tablets
• Høj kvalitet – I mere en Antal klodser 258
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31125 Fantasi-skovvæsner V29

Produktfunktioner
• 3 dyrescener i 1 sæt – Børn kan skabe historier med LEGO® Creator 3-i-1-sættet Fantasi-skovvæsner
(31125), som omfatter en ugle og et pindsvin, et rådyrlam og en kanin, og et egern
• Utallige legemuligheder – Børn kan vælge deres eget skoveventyr: lade en ugle lære et pindsvin at
læse, lege med en hjortekalv og en kanin eller agern med et egern
• Justerbare modeller – Uglen har bevægelige fødder, vinger, hoved og fjer, det unge rådyr har
justerbare ben og fødder, kaninen kan bevæge sine ører, og egernet har justerbare lemmer og ører
• En givende model – Dette byggesæt med 175 elementer giver børn fra 7 år en berigende
byggeoplevelse, før de tager på udflugt i en magisk skov
• Leg på farten – Dette legetøj med en ugle er over 10 cm højt og har dermed en bærbar størrelse,
som børn kan tage med sig overalt
• Mere 3-i-1-sjov – Hold udkig efter andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i marts 2022: Offroadbuggy (31123), Supersonisk jet (31126) og Delfin og skildpadde (31128)
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje
og visualisere en digital version af deres model på deres smartphones og tablets
• Højeste kvalitet – I mere end 6 årtier er LEGO® klodser blevet fremstillet, så den Antal klodser 175
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31124 Superrobot V29

Produktfunktioner
• 3-i-1-legetøj – Med byggesættet Superrobot (31124) kan børn nyde fantasifuld leg med 3 modeller i
1 sæt: en robot, en drage og et jetfly
• Nonstop rolleleg – Børn kan udspille futuristiske eventyrhistorier med robotlegetøjet, drøne i aktion
med dragemodellen eller svæve op i himlen med jetflyet
• Fyldt med funktioner og detaljer – Superrobotten har bevægelige ben, fødder, arme, hænder, vinger
og hoved, mecha-dragen er også fuldt justerbar, mens det superhurtige jetfly har justerbare vinger
• Nemt at bygge – Børn kan samle de 159 elementer til en nem og hurtig model, før de udspiller 3
forskellige historier
• Bærbar størrelse – Superrobotten er over 15 cm høj, så børn kan lege med den derhjemme eller tage
den med sig overalt
• Mere 3-i-1-sjov – Hold udkig efter andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i marts 2022, bl.a.
Offroad-buggy (31123), Supersonisk jet (31126) og Fantasi-skovvæsner (31125)
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at nyde timevis af fantasifuld leg, når de bygger 3
forskellige farverige modeller i hver æske
• Højeste kvalitet – I mere end 6 årtier er LEGO® klodser blevet fremstillet, så de er nemme at sætte
sammen og skille ad hver gang
• Garanti for sikkerhed – LEGO® byggeklodser lever op til strengn Antal klodser 159
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31123 Offroad-buggy V29

Produktfunktioner
• 3-i-1-legetøj – Børn kan nyde fantasifuld leg med LEGO® Creator 3-i-1-sættet Offroad-buggy (31123),
der indeholder 3 modeller i 1: en buggy, en minilæsser og en ATV (terrængående køretøj)
• Nonstop eventyr – Børn kan udspille utallige forskellige historier, ræse gennem skove eller over
klitter med den fede Offroad-buggy og ATV'en eller løfte tunge genstande med minilæsseren
• Fyldt med funktioner og detaljer – Den flotte Offroad-buggy har store dæk, et sikkerhedsbur, et
kængurugitter og en spoiler, mens minilæsserens løfteplatform kan bevæges op og ned, og ATV'en har
styr og et sæde
• Hurtig byggeproces – Dette byggesæt med 160 elementer giver fantasifulde børn fra 7 år mulighed
for at bygge den den enkle model, før de udspiller actionfyldte historier på hjul
• Leg på farten – Den robuste Offroad-buggy er over 6 cm høj, 14 cm lang og 10 cm bred og har
dermed en bærbar størrelse, som børn kan tage med sig overalt
• Mere 3-i-1-sjov – Hold udkig efter andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i marts 2022, bl.a.
Superrobot (31124), Fantasi-skovvæsner (31125) og Gaderacerbil (31127)
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje
og visualisere en digital version af deres model på deres smar n Antal klodser 160
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31126 Supersonisk jet V29

Produktfunktioner
• 3-i-1-legetøj – Børn kan nyde kreativt sjov med LEGO® Creator 3-i-1-byggesættet Supersonisk jet
(31126), der omfatter 3 modeller i 1: et jetfly, en helikopter og en speedbåd
• Ubegrænset legetid – LEGO® fans kan lave stunts i luften med jetflyet og helikopteren og drøne ud
over vandet med motorbåden
• Autentiske detaljer og funktioner – Den supersoniske jet har cockpit, vinklede vinger og hjul, der kan
trækkes ud, helikopteren har drejelige rotorer, og speedbåden har 2 superkraftige motorer
• Hurtig at bygge – Børn fra 7 år kan nyde en hurtig og nem byggeoplevelse med dette sæt med 215
elementer, før de udspiller histori = er med de 3 forskellige fartøjer
• Bærbar størrelse – Den supersoniske jet er over 8 cm høj, 27 cm lang og 16 cm bred, så børn kan
lege med den derhjemme eller tage den med til en legeaftale
• Mere 3-i-1-sjov – Hold udkig efter andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i marts 2022, bl.a.
Superrobot (31124), Fantasi-skovvæsner (31125) og Offroad-buggy (31123)
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje
og visualisere en digital version af deres model på deres smartphones og tablets
• Højeste kvalitet – I mere end 6 årtier er LEGO® klodser fremstillet, så d Antal klodser 215
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31128 Delfin og skildpadde V29

Produktfunktioner
• 3 modeller i 1 sæt – Børn kan skabe undervandslegetøj med LEGO® Creator 3-i-1-sættet Delfin og
skildpadde (31128) med havdyrstema
• Ubegrænsede legemuligheder – LEGO® fans kan vælge mellem 3 scenarier på havets bund: hygge sig
med en delfin og en skildpadde, svømme med en søhest og en havsnegl, eller lege med en fisk og en
krabbe
• Bevægeligt legetøj – Hver af de 3 modeller forestiller bevægelige havdyr, bl.a. delfinunge med
bevægelig krop, luffer, kæbe og hale, og en havskildpaddeunge med bevægelige luffer
• Udstillingsmodeller – Alle 3 havdyr har en udstillingsstand, så børn kan have dem stående fremme
på værelset efter legetid
• En givende model – Dette byggesæt med 137 elementer giver børn fra 6 år en berigende
byggeoplevelse, før de udspiller undervandshistorier
• Leg på farten – Sættet med Delfin og skildpadde er over 7 cm højt og har dermed en bærbar
størrelse, som børn kan tage med sig overalt
• Mere 3-i-1-sjov – Hold udkig efter andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i marts 2022, bl.a.
Offroad-buggy (31123), Fantasi-skovvæsner (31125) og Supersonisk jet (31126)
• 3-i-1-legetøj – LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn 3 forskellige bygge- og legeoplevelser i hver æske
• Høj kvalitet – I mere end 6 årtier er LEGO® klodser blev Antal klodser 137
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31129 Majestætisk tiger V29

Produktfunktioner
• 3 dyremodeller i 1 sæt – LEGO® fans kan nyde endeløse eventyr med byggesættet Majestætisk tiger
(31129), der omfatter modeller af en tiger, en rød panda og en koi-fisk
• Uendelige legemuligheder – Børn kan vælge deres actionfyldte dyrehistorie: snige sig ind på et bytte
med en mægtig tiger, klatre i træer med en rød panda eller have det sjovt under vandet med en koifisk
• Bevægeligt sjov – Legetøjstigeren kan bevæge sin krop, hoved, kæbe, hale, ben og skuldre, den røde
panda kan bevæge sit hoved, hale, ben, fødder og ører, og koi-fisken har bevægelig krop, finner og
hale
• Minimodeller – Med hvert af de 3 dyr følger en mindre model. Tigeren har en rød fugl og en
junglescene, den røde panda har et bonsaitræ og bambus, og koi-fisken har åkander
• En givende model – Dette byggesæt med 755 elementer giver børn fra 9 år en berigende
byggeoplevelse, før legen med dyr begynder
• Udstillingsmodel – Den majestætiske tiger er over 14 cm høj, 33 cm lang og 7 cm bred og har
dermed en fantastisk størrelse, som børn kan have stående fremme på værelset
• Mere 3-i-1-sjov – Hold udkig efter andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i marts 2022, bl.a.
Superrobot (31124), Supersonisk jet (31126) og Delfin og skildpadde (31128)
• Interaktivt digitalt af Antal klodser 755
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31117 Rumfærge-eventyr V29

Produktfunktioner
• LEGO® Creator 3-i-1-legetøjssættet Rumfærge-eventyr (31117) inspirerer til utrolig og actionfyldt
rolleleg med 3 modeller i 1 – en rumfærge, legetøjsraket og månelander.
• Indeholder en astronaut-minifigur, der er ny i 2021, med hjelm og et multiværktøj. Rumforskeren
passer i alle 3 rumfartøjer og giver børns leg en ekstra dimension.
• Kreative børn kan få sjov blandt stjernerne, når de vælger at flyve en rumfærge, opsende en
legetøjsraket eller udforske fjerne planeter i en månelander med 4 ben.
• Dette legetøjssæt med rumtema er den perfekte gave til børn fra 8 år, som vil være begejstrede for
at lege blandt stjernerne med fantastisk LEGO® legetøj.
• Rumfærgen er over 12 cm høj, 28 cm lang og 19 cm bred – den perfekte størrelse til at lege med
derhjemme eller tage med hjem til en ven.
• Rumfærgen har en udtrækkelig arm med en satellit samt hjul, som kan trækkes op, mens raketten
har seje motordetaljer, og månelanderen har et aftageligt opstigningsmodul.
• Hold udkig efter andre geniale LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i 2021, f.eks. Pariserhjul (31119)
og Middelalderborg (31120).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at nyde utallige timers fordybende sjov, når de
skaber actionfyldte historier omkring de 3 forskellige modeller i hver æske.
• I mere end 6 årt f Antal klodser 486,
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31115 Rum-minerobot V29

Produktfunktioner
• Kreative børn kan bruge mech-robotlegetøjet til at konkurrere mod et rumvæsen om krystallerne,
drøne rundt i galaksen i en 4-benet lastbærer fragtskib eller udkæmpe rumkampe mod en 2-benet
mech-robot.
• Den justerbare Rum-minerobot omfatter en rundsav, en jetpack og et ansigt, der kan ændre udtryk,
mens den 4-benede lastbærer og 2-benede mech-robot hver har en robotpilot.
• Dette LEGO® Creator 3-i-1-sæt med 327 elementer rummer en berigende byggeoplevelse for
passionerede rumfans fra 7 år og vil være den perfekte gaveidé til fødselsdag eller jul.
• Dette mech-robotlegetøj er over 15 cm højt og har en fantastisk bærbar størrelse til at lege med
derhjemme eller på farten.
• Skab endnu større eventyr med andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt: Vild løve (31112), Racerbiltransporter (31113), Supermotorcykel (31114), Safari-trætophus (31116) og Surfer-strandhus (31118).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at nyde ubegrænset fantasifuld leg, når de skaber
actionfyldte historier med de 3 cool og farverige modeller i centrum.
• I mere end 6 årtier er LEGO® byggeklodser blevet fremstillet af materialer af høj kvalitet for at sikre,
at de er nemme at sætte sammen og skille ad hver gang.
• LEGO® byggeklodser lever op til de strengeste internationale sikkerhedsstandarder.f Antal klodser
327
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31116 Safari-trætophus V29

Produktfunktioner
• LEGO® Creator 3-i-1-byggesættet Safari-trætophus (31116) vil fange børns fantasi med 3
legetøjsmodeller i 1: et trætophus, et fly og en båd.
• Dette LEGO® sæt indeholder minifigurer af dreng og pige med kameratilbehør, der gør børns
safarieventyr endnu sjovere.
• Legetøjet med trætophus har en balkon med sofa og stige, et interiør med toilet og vask samt 3
klodsbyggede legetøjsdyr: en justerbar giraf, en flamingo og en næsehornsfugl.
• Legetøjet med dobbeltdækkerfly har et cockpit til en minifigur, samt en løve, et træ og en
dværgpapegøje, mens katamaran-legetøjet omfatter et justerbart sejl, en krokodille og en marabustork.
• Dette LEGO® Creator 3-i-1-legetøjssæt med 397 dele rummer en sjov byggeoplevelse for små
dyrefans fra 7 år og vil være en fremragende gaveidé til fødselsdag eller andre anledninger, med
garanti for glade smil.
• LEGO® trætophuset er over 18 cm højt, 12 cm dybt og 12 cm bredt – den perfekte størrelse at lege
med eller have stående fremme på værelset.
• Skab større eventyr med andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt: Cyberdrone (31111), Vild løve (31112)),
Racerbil-transporter (31113), Supermotorcykel (31114) og Surfer-strandhus (31118).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at nyde fantastisk fantasifuld leg, når de finder på
sjove historier med de er.f Antal klodser 397
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31116 Safari-trætophus V29

Produktfunktioner
• LEGO® Creator 3-i-1-byggesættet Safari-trætophus (31116) vil fange børns fantasi med 3
legetøjsmodeller i 1: et trætophus, et fly og en båd.
• Dette LEGO® sæt indeholder minifigurer af dreng og pige med kameratilbehør, der gør børns
safarieventyr endnu sjovere.
• Legetøjet med trætophus har en balkon med sofa og stige, et interiør med toilet og vask samt 3
klodsbyggede legetøjsdyr: en justerbar giraf, en flamingo og en næsehornsfugl.
• Legetøjet med dobbeltdækkerfly har et cockpit til en minifigur, samt en løve, et træ og en
dværgpapegøje, mens katamaran-legetøjet omfatter et justerbart sejl, en krokodille og en marabustork.
• Dette LEGO® Creator 3-i-1-legetøjssæt med 397 dele rummer en sjov byggeoplevelse for små
dyrefans fra 7 år og vil være en fremragende gaveidé til fødselsdag eller andre anledninger, med
garanti for glade smil.
• LEGO® trætophuset er over 18 cm højt, 12 cm dybt og 12 cm bredt – den perfekte størrelse at lege
med eller have stående fremme på værelset.
• Skab større eventyr med andre LEGO® Creator 3-i-1-sæt: Cyberdrone (31111), Vild løve (31112)),
Racerbil-transporter (31113), Supermotorcykel (31114) og Surfer-strandhus (31118).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at nyde fantastisk fantasifuld leg, når de finder på
sjove historier med de er.f Antal klodser 397
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31118 Surfer-strandhus V29

Produktfunktioner
• LEGO® Creator 3-i-1-byggesættet Surfer-strandhus (31118) sæt vil tryllebinde børn i timevis og
indeholder 3 modeller i 1 – et surferskur, et fyrtårn og et poolhus.
• Dette LEGO® legetøjssæt indeholder også minifigurer af en mand og en kvinde, som børn kan tage
med på deres sjove strandeventyr.
• Surferhytten har 2 etager med hængsler, så den kan foldes ud og give forskellige legemuligheder, og
den omfatter 3 klodsbyggede havdyr – en delfin, havskildpadde og havskildpaddeunge.
• Legetøjsfyrtårnet omfatter en lille båd og en rokke, mens poolhuset består af 2 etager og indeholder
surfbrætter og en klodsbygget swimmingpool.
• Dette LEGO® Creator 3-i-1-legetøjssæt med 564 dele giver en berigende byggeoplevelse for LEGO
fans fra 8 år og vil være en oplagt gaveidé til fødselsdag eller andre anledninger.
• LEGO® strandhuset er over 19 cm højt, 17 cm bredt og 15 cm dybt – en fremragende størrelse at
lege med eller vise frem med stolthed på et værelse.
• Hold øje med andre fantastiske LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i januar 2021: Cyberdrone
(31111), Vild løve (31112), Racerbil-transporter (31113) og Supermotorcykel (31114).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at nyde den bedste kreative leg, når de bygger
actionfyldte historier omkring de 3 forskellige modeller Antal klodser 564
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31111 Cyberdrone V29

Produktfunktioner
• Med 113 elementer er dette LEGO® Creator 3-i-1-sæt en sjov byggeopgave for børn fra 6 år og vil
være en ideel overraskelse i hverdagen til dem.
• Cyberdronen er over 6 cm høj, 14 cm lang og 6 cm bred – den perfekte bærbare størrelse til at lege
med derhjemme eller tage med på farten.
• Hold øje med andre fantastiske LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i januar 2021: Vild løve (31112),
Racerbil-transporter (31113), Supermotorcykel (31114) og Surfer-strandhus (31118).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at nyde endeløs fantasifuld leg, når de skaber
actionfyldte historier omkring de 3 forskellige seje og farverige modeller i hver æske.
• I mere end 6 årtier er LEGO® byggeklodser blevet fremstillet af materialer af høj kvalitet for at sikre,
at de er nemme at sætte sammen og skille ad hver gang.
• LEGO® byggeklodser lever op til de strengeste internationale sikkerhedsstandarder. Antal klodser
113
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31113 Racerbil-transporter V29

Produktfunktioner
• Inspirer til endeløs og kreativ leg med det fantastiske LEGO® Creator 3-i-1-legetøjssæt Racerbiltransporter (31113) med 3 modeller i 1 – en køretøjstransporter, kranvogn og slæbebåd med kran.
• Biltransporter-legetøjet omfatter 2 racerbiler, 1 blå og 1 rød, så børn kan sætte sig bag rattet og
udspille spændende racerløb på banen.
• Racerbil-transporteren er en leddelt lastbil med en aftagelig anhænger, der transporterer 2 biler,
som kan læsses af og på via de 2 ramper. En støttefod gør anhængeren i stand til at stå selv.
• Denne legetøjskranvogn har en kran, der kan dreje 360 grader og kan løfte last op og ned.
Minislæbebåden har også en fungerende kran.
• Den perfekte belønning til LEGO® fans fra 7 år, som har en passion for seje lastbiler og både.
• Biltransporteren er over 7 cm høj, 24 cm lang og 4 cm bred – den perfekte bærbare størrelse til at
lege med derhjemme eller tage med hjem til en ven.
• Hold øje med andre fantastiske LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i januar 2021: Cyberdrone
(31111), Vild løve (31112), Supermotorcykel (31114) og Surfer-strandhus (31118).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at opleve den bedste fantasifulde leg, når de skaber
actionfyldte historier omkring de 3 forskellige modeller i hver æske.
• I mere end 6 årtier er LEGO® Antal 328
Pris. Vejl. 229,95 / 132,10 eks moms
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31113 Racerbil-transporter V29

Produktfunktioner
• LEGO® Creator 3-i-1-byggesættet Vild løve (31112) giver næring til børns fantasi med 3 modeller i 1 –
en vild løve, en struds og et vortesvin.
• Det imponerende LEGO® sæt indeholder også en grib, som kan bruges sammen med alle 3
klodsbyggede modeller for at gøre børns eventyr på savannen endnu sjovere.
• De 3 stykker dyrelegetøj er alle meget justerbare: Løven kan bevæge ben, hale, hoved og kæbe,
strudsen kan bevæge hals og ben, og vortesvinet kan bevæge ben, hoved og kæbe.
• Dette LEGO® Creator 3-i-1-sæt med 224 elementer er en sjov byggeopgave for børn fra 7 år og vil
være en skøn belønning til kreative børn.
• Løvemodellen er over 12 cm høj – den perfekte bærbare størrelse til leg derhjemme eller på farten.
• Børn, der elsker sjov, kan nyde eventyr på savannen med en barsk løve, en hurtig struds og et
kraftfuldt vortesvin, der alle kan opleve sjove eventyr med gribben.
• Hold øje med andre fantastiske LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i januar 2021: Cyberdrone
(31111), Racerbil-transporter (31113), Supermotorcykel (31114) og Surfer-strandhus (31118).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver børn mulighed for at nyde den bedste fantasifulde rolleleg, når de
skaber actionfyldte historier omkring de 3 forskellige farverige modeller i hver æske.
• I mere end 6 årtier er LEGO® byggek Antal 224
Pris. Vejl. 129,95 / 74,70 eks moms
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31114 Supermotorcykel V29

Produktfunktioner
• LEGO® Creator 3-i-1-sættet Supermotorcykel (31114) inspirerer til ubegrænset kreativt byggeri med
3 modeller i 1 – en moderne motorcykel, en klassisk motorcykel og en futuristisk hoverbike.
• Fantasifulde børn kan opleve et væld af spændende eventyr, når de afholder superhurtige racerløb
rundt på banen med en moderne eller klassisk LEGO® motorcykel eller farer mod skyerne på en
hoverbike.
• Motorcykel-legetøjssættet vil være den ideelle belønning til børn fra 8 år, der har en ægte passion
for legetøjsmotorcykler og kreativt byggeri.
• Supermotorcyklen er over 11 cm høj, 19 cm lang og 6 cm bred – den perfekte bærbare størrelse til at
lege med derhjemme eller tage med hjem til en ven.
• Supermotorcyklen har bevægelig styr, fungerende affjedring og støttefod, mens den klassiske
motorcykel også har en støttefod, så børn stolt kan have den stående fremme.
• Dette imponerende sæt giver børn 3 forskellige muligheder for at udvikle deres byggefærdigheder og
skabe køretøjer, de kan lege med på egen hånd eller tilføje til andre LEGO® legetøjssæt for at få endnu
mere sjov.
• Hold øje med andre fantastiske LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i januar 2021: Cyberdrone
(31111), Vild løve (31112), Racerbil-transporter (31113) og Surfer-strandhus (31118).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver Antal 236
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31109 Piratskib V29

Produktfunktioner
• LEGO® Creator 3-i-1-sættet Supermotorcykel (31114) inspirerer til ubegrænset kreativt byggeri med
3 modeller i 1 – en moderne motorcykel, en klassisk motorcykel og en futuristisk hoverbike.
• Fantasifulde børn kan opleve et væld af spændende eventyr, når de afholder superhurtige racerløb
rundt på banen med en moderne eller klassisk LEGO® motorcykel eller farer mod skyerne på en
hoverbike.
• Motorcykel-legetøjssættet vil være den ideelle belønning til børn fra 8 år, der har en ægte passion
for legetøjsmotorcykler og kreativt byggeri.
• Supermotorcyklen er over 11 cm høj, 19 cm lang og 6 cm bred – den perfekte bærbare størrelse til at
lege med derhjemme eller tage med hjem til en ven.
• Supermotorcyklen har bevægelig styr, fungerende affjedring og støttefod, mens den klassiske
motorcykel også har en støttefod, så børn stolt kan have den stående fremme.
• Dette imponerende sæt giver børn 3 forskellige muligheder for at udvikle deres byggefærdigheder og
skabe køretøjer, de kan lege med på egen hånd eller tilføje til andre LEGO® legetøjssæt for at få endnu
mere sjov.
• Hold øje med andre fantastiske LEGO® Creator 3-i-1-sæt, der er nye i januar 2021: Cyberdrone
(31111), Vild løve (31112), Racerbil-transporter (31113) og Surfer-strandhus (31118).
• LEGO® Creator 3-i-1-sæt giver Antal 236
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31108 Familieferie med campingvogn V29

Produktfunktioner
Produktfunktioner
• LEGO® Creator 3 i 1-sættet Familieferie med campingvogn (31108) inspirerer børn til kreativ leg med
3 modeller i 1: En familiecamp = ingvogn med retrobil, autocamper eller fyrtårn. Byg og ombyg for at
udvide legen uendeligt!
• Der er sjove muligheder rundt om hvert eneste hjørne! Børn kan strække deres kreativitet og
byggefærdigheder med den detaljerede campingvogn og billegetøjet, hoppe i autocamperen og køre
på ferie, besøge fyrtårnet eller bygge noget nyt.
• Med dette sæt får børn 3 muligheder for at lege: En LEGO® Creator 3 i 1 Familieferie med
campingvogn (31108), en autocamper eller et fyrtårn. Sættet indeholder også 3 minifigurer og 3
klodsbyggede dyr, der gør legen ekstra sjov.
• Alle fans af kreativ leg og sjovt byggeri vil elske dette fantastiske sæt. De detaljerede modeller af
campingvognen med retrobil, autocamperen og fyrtårnet er en fremragende gaveidé til jul, fødselsdag
eller andre anledninger til drenge og piger fra 9 år.
• Klar til eventyr? Modellen af campingvogn og retrobil er over 13 cm høj, 34 cm lang og 12 cm bred,
så dette spændende actionlegetøj er fuldt af fantastiske detaljer og stort nok til seriøst feriesjov!
• Med et barns fantasi er der nok til timevis af endeløst sjov! Legetøj uden batterier hjælper med at
booste bø r Antal 766
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31100 Sportsvogn V29

Produktfunktioner
• Hvad skal der ske bag rattet i dag? Børn kan strække fantasien og deres kreative evner, når de suser
omkring i en sportsvogn, sætter nye fartrekorder i en hotrod, flyver en tur i et gammeldags fly eller
bygger noget helt nyt.
• Med dette sæt får børn 3 muligheder i hver æske: De kan bygge en Creator 3 i 1-Sportsvogn (31100),
en hotrod eller et gammeldags fly. Børn kan lege med sættet alene eller kombinere det med andre
LEGO® sæt for at udvikle deres byggefærdigheder.
• Alle fans af kreativt byggeri vil elske dette fantastiske sæt. Modellerne af sportsvognen med
indsugningsventil og spoiler, den spændende hotrod og det sjove fly er fremragende som en gaveidé til
enhver anledning til drenge og piger fra 6 år.
• Detaljeret og klar til action. Sportsvognen er over 4 cm høj, 12 cm lang og 7 cm bred, så dette
spændende legetøj er småt nok til at tage med på farten og stort nok til at rumme en minifigur
(medfølger ikke).
• Med et barns fantasi er der nok til timevis af endeløst sjov! Legetøj uden batterier hjælper med at
booste børns selvstændige leg og deres evner til problemløsning og giver dem glæden ved selv at
finde på nye historier.
• Med en enkel vejledning kan børn selv samle modellen og dermed opleve stoltheden ved at bygge
noget selv samt masser af kreativt sjov. Antal 134
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31088 Dybhavsvæsner V29

Produktfunktioner
• Få 3 sjove byggemuligheder med dette LEGO® Creator 3 i 1-sæt. Byg hajen med krabbe og skat, og
ombyg derefter sættet til en fleksibel blæksprutte eller en havtaske med en kæmpe mund.
• Sættet Dybhavsvæsner indeholder en skræmmende haj med mund, der kan åbnes, spidse tænder,
bevægelige finner, bevægelige kropsled og refleks-øjne, samt en bevægelig krabbe med en skattekiste.
• Nyd hajens seje mørkeblå og hvide farvetema!
• Åbn hajens mund for at afsløre dens skræmmende, spidse tænder.
• Vær med til at beskytte den søde krabbe og dens skattekiste.
• Få endnu en sjov model ud af sættet. Find en byggevejledning til en hval på LEGO.dk.
• Hajen er over 8 cm høj, 21 cm lang og 9 cm opdrættet.
• Krabben er over 3 cm lang og 11 cm opdrættet.
• Blæksprutten er over 4 cm høj, 18 cm lang og 22 cm opdrættet.
• Havtasken er over 5 cm høj, 14 cm lang og 8 cm opdrættet. Antal 230
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31058 Mægtige dinosaurer V29

Produktfunktioner
• 3 i 1-T. rex med klare orange øjne, bevægelige led og hoved, store kløer og en mund, der kan åbnes
og viser skarpe tænder. Indeholder også dinosaurens bytte i form af en brystkasse, der kan bygges.
• Autentisk mørkegrønt og beige farvetema.
• Tramp gennem gaderne med den skræmmende T. rex.
• Bevæg T. rex' arme, ben, hale og hoved, og åbn dens mund for at vise de frygtindgydende tænder.
• Ombyg modellen til andre mægtige dinosaurer.
• Over 170 elementer – alderssvarende bygge- og legeoplevelse for børn i alderen 7-12 år.
• 3 i 1-model: Kan ombygges til en triceratops eller en pterodactyl.
• T. rex er over 11 cm høj.
• Triceratops er over 9 cm høj.
• Pterodactylen er over 4 cm høj, 18 cm lang og 25 cm opdrættet. Antal Klodser 174
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