20 57 68 80

1

41717 Mias vildtredning V29

Produktfunktioner
• Leg med dyreeventyr – Udvid et barns verdenssyn med sættet Mias vildtredning (41717), hvor børn kan
begive sig ud på en spændende mission for at komme vilde dyr til undsætning
• Fyldt med sjove funktioner og detaljer – Indeholder et vildtredningscenter, 3 minidukker, 3 figurer af
vilde safaridyr til børn, en ATV samt et separat sceneri med klippeudspring
• Autentisk tilbehør – Sættet indeholder masser af lægeudstyr, så børn kan udspille realistiske historier om
dyrepleje, samt en walkie-talkie og et legetøjskamera, der kan inspirere til eventyrfyldt safarileg
• Kreativ gave til børn, der elsker legetøj med safaridyr – Dette LEGO® Friends vil sæt være en perfekt
fødselsdagsgave eller gave til en særlig anledning til drenge og piger, der elsker leg med dyrepleje
• Størrelse – Centeret er over 16 cm højt, 24 cm bredt og 7 cm dybt. ATV'en er over 5 cm høj, 8 cm lang og
5 cm bred
• Digital guide booster den sjove byggeoplevelse – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan små dyrefans
zoome ind på, dreje og visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
Antal klodser 430
Pris vejl 419,00 / 255,25 eks moms Kolli 3
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41714 Andreas Teaterskole V29

Produktfunktioner
• Optræd for fulde huse – Imponer små skuespillere med LEGO® Friends Andreas teaterskole (41714), et
stort sæt med et teaterhus, hvor børn, som elsker drama, kan udleve deres passion for skuespil
• Detaljer giver episk sjov – Sættet er hængslet og kan åbnes for at afsløre en scene med 2 kulisser,
orkestergrav og balkonsæder, o = mklædningsrum, rekvisitrum, lyssætning og 4 minidukker
• Kreativ leg er i rampelyset – Børn kan gengive forskellige teaterjobs, fra at lære roller på
skuespillerskolen til at arbejde backstage med at styre lyset eller give skuespillerne makeup på
• Ligesom virkeligheden – Bygningen ligner et teater fra Londons West End. Indenfor kan stoftæppet
trækkes til side for at afsløre scenen, og der er et udvalg af rekvisitter, som kan sætte gang i den kreative
leg
• Gave til børn – Skab lykke hos børn fra 8 år, der elsker LEGO® Friends Andrea og legetøj med skuespiltema, med dette sæt med 1.154 elementer som fødselsdagsgave eller til en særlig anledning
• En udstillingsgenstand at være stolt af – Fuldt åbnet er dette sæt over 24 cm højt, 39 cm bredt og 13 cm
dybt og vil være en flot og farverig udstillingsmodel
Antal klodser 1154
Pris vejl 899,00 / 547,60 eks moms Kolli 3

2057 6880

3

41712 Affaldssorteringsbil V29

Produktfunktioner
• Sjovt legetøj til miljøbevidste børn – Hjælp børn med at udleve deres drømme om en ren planet med
LEGO® Friends legesættet Affalds = sorteringsbil (41712), hvor de kan sortere affald og beskytte dyrelivet
• Ligesom i virkeligheden – Legetøjet med affaldshåndtering har aftagelige beholdere, sæder foran til de 2
minidukker, en hængslet arm, der løfter skraldespandene, og en figur af en vaskebjørn
• Udspil den virkelige verden – Børn kan hjælpe LEGO® Friends Emma og River med at samle skrald op
med tængerne og legetøjsskovlen, sortere affaldet og sætte skraldespandene på lastbilen
• Til drenge og piger fra 6 år – En gave til et barn, der går op i miljøet, eller et barn, der elsker at bygge
realistiske modeller af køretøjer
• Farverig udstillingsgenstand – Skraldebilen er over 7 cm høj, 15 cm lang og 6 cm, så den fylder ikke
meget, når den parkeres ved siden af et barns andre modelkøretøjer
• Omfatter en interaktiv byggeguide – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets
kan børn zoome ind på, dreje og se modellen fra alle vinkler, mens de bygger
Antal klodser 259
Pris vejl 179,95 / 103,40 eks moms Kolli 6
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41720 Vandland V29

Produktfunktioner
• Funktions- og detaljerigt sæt til børn, der elsker badelande – Glæd små byggere fra 6 år, der elsker
legetøj med svømmetema, med en kreativ gave i form af LEGO® Friends sættet Vandland (41720)
• Indeholder 3 figurer – Sættet rummer 2 minidukker, bl.a. LEGO® Friends Olivia, og en mikrodukke, samt
legeaktiviteter, der kan bygges og er baseret på et vandland fra virkeligheden
• Fyldt med legemuligheder – Børn styrker deres evner til kreativ historiefortælling, når de udspiller
rollelege med at klatre på nettet, suse ned ad de 2 rutsjebaner eller arbejde i isboden
• Autentisk tilbehør – Indeholder realistiske elementer til sjov og kreativ sommerleg. Der er masser af
legetøj med vandtema, samt en redningsvest og solcreme. Olivias hoved kan ændres til en version med
svømmebriller
• Gaver til børn, der elsker svømning – En sjov fødselsdagsgave eller gave til en særlig anledning til børn
fra 6 år, der er vilde med at tage i vandland og elsker legetøj med sommertema og leg, der handler om
venskab
• En farverig udstillingsmodel – Sættet er over 16 cm højt, 32 cm bredt og 20 cm dybt, og det er flot at
have stående fremme, takket være modellen af den roterende blæksprutte og de flotte rutsjebaner
• Interaktivt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledning
Antal klodser 373
Pris vejl 499,00 / 303,95 eks moms Kolli 3
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41720 Vandland V29

Produktfunktioner
• Funktions- og detaljerigt sæt til børn, der elsker badelande – Glæd små byggere fra 6 år, der elsker
legetøj med svømmetema, med en kreativ gave i form af LEGO® Friends sættet Vandland (41720)
• Indeholder 3 figurer – Sættet rummer 2 minidukker, bl.a. LEGO® Friends Olivia, og en mikrodukke, samt
legeaktiviteter, der kan bygges og er baseret på et vandland fra virkeligheden
• Fyldt med legemuligheder – Børn styrker deres evner til kreativ historiefortælling, når de udspiller
rollelege med at klatre på nettet, suse ned ad de 2 rutsjebaner eller arbejde i isboden
• Autentisk tilbehør – Indeholder realistiske elementer til sjov og kreativ sommerleg. Der er masser af
legetøj med vandtema, samt en redningsvest og solcreme. Olivias hoved kan ændres til en version med
svømmebriller
• Gaver til børn, der elsker svømning – En sjov fødselsdagsgave eller gave til en særlig anledning til børn
fra 6 år, der er vilde med at tage i vandland og elsker legetøj med sommertema og leg, der handler om
venskab
• En farverig udstillingsmodel – Sættet er over 16 cm højt, 32 cm bredt og 20 cm dybt, og det er flot at
have stående fremme, takket være modellen af den roterende blæksprutte og de flotte rutsjebaner
• Interaktivt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledning
Antal klodser 373
Pris vejl 499,00 / 303,95 eks moms Kolli 3
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41719 Mobil modebutik V29

Produktfunktioner
• Sjov gave til enhver anledning til stilfulde børn – Glæd små makeup-artister fra 6 år med LEGO® Friends
sættet Mobil modebutik (41 = 719), så de kan kickstarte kreativiteten og køre ud og fikse beboernes stil i
Heartlake
• Indeholder 2 figurer – Denne gave til små modefans omfatter LEGO® Friends Stephanie og Camila samt
en mobil butik, der kan bygges, samt en eldrevet scooter, der kan hægtes af
• Leg med skønhed og styling – Små stylister kan lege, at de giver deres venner en makeover og sælger
modetilbehør og accessories til lokalområdet fra en mobil skønhedssalon, der trækkes af en elektrisk
scooter
• Kreativt tilbehør – Moderigtige styling-elementer, såsom føntørrer, saks, børste, læbestift og parfume, er
med til at stimulere børns fantasi
• Gave til børn, der elsker modelegetøj – Butik-legesættet er den ideelle impulsgave til små stylister fra 6
år, der elsker legetøj med shoppingtema
• Til leg og udstilling – Butikken med scooter er over 9 cm høj, 13 cm lang og 3 cm bred, når de er koblet
sammen
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje og
visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
Antal klodser 94
Pris vejl 89,95 / 51,70 eks moms Kolli 4
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41716 Stephanies sejleventyr V29

Produktfunktioner
• Eventyr på det åbne hav – Giv børn fra 7 år, der elsker havet, et sjovt legetøj med LEGO® Friends
Stephanies sejleventyr (41716), der garanterer actionfyldt og kreativ leg
• Hvad er der i æsken? – Der medfølger alle de klodser, børn skal bruge for at bygge en realistisk racerbåd
med fleksibelt sejl og en målstreg, samt 3 LEGO® Friends minidukker, der kan give sjov rolleleg
• Sjovt legetøj til rolleleg – Børn kan bygge båden og derefter lege, at de bemander den under kaptajn
Maxines årvågne opsyn i et forsøg på at slå verdensrekorden i at sejle jorden rundt
• Kreativt tilbehør – Legetøjsbåden indeholder elementer, der kan sætte gang i fantasifuld
historiefortælling, såsom en tablet til at ringe hjem, en walkie-talkie, en kikkert, en drone med controller
samt 3 redningsveste
• Gave til børn fra 7 år – Er du på udkig efter et helt særligt nyt legetøj eller en gave? Denne LEGO®
Friends båd er en kreativ gave til børn, der elsker sejlads, actionfyldt leg eller interessante fartøjsmodeller
• Til leg og udstilling – Denne båd til børn er over 26 cm høj, 26 cm lang og 10 cm bred, så den fylder ikke
for meget, når den står fremme
Antal klodser 304
Pris vejl 399,00 / 243,10 eks moms Kolli 4
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41708 Rulledisco-arkade V29

Produktfunktioner
• Sjovt legesæt fyldt med funktioner og detaljer – Byd børn indenfor i en verden af kreativt sjov og
venskabsleg med LEGO® Friends sættet Rulledisco-arkade (41708), der er hængslet og afslører 3
spændende aktivitetsområder i 1
• Masser af funktioner at udforske – Indeholder 3 sjove aktiviteter: et rullediskotek, en bowlingbane og et
område med arkadespil. Der er også 3 LEGO® Friends figurer, der kan udvide den sjove rolleleg
• Autentiske detaljer – Omfatter en salgsautomat, rulleskøjter, bowlingtaske, bowlingkugle og kegler,
sandwich, mikrofon, arkadespil, airhockeybord og dansespil
• Ligesom i virkeligheden – Børn kan åbne det hængslede rulledisco-sæt og lade LEGO® Friends Andrea
synge på diskoteket, udfordre vennerne i airhockey eller få en strike på bowlingbanen
• En ægte udstillingsgenstand – Når arkadelegetøjet åbnes, er det over 14 cm højt, 38 cm bredt og 17 cm
dybt, og dermed vil det være en farverig udstillingsmodel på ethvert barns værelse
• Gave til Friends-fans fra 7 år – En fødselsdagsgave eller julegave til børn, der elsker at hænge ud med
venner
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan små byggere zoome ind på, dreje
og visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
Antal klodser 642
Pris vejl 499,00 / 303,95 eks moms Kolli 3
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41711 Emmas kunstskole V29

Produktfunktioner
• Kunstgave til kreative børn – Lad børn udtrykke deres kreativitet med LEGO ® Friends legesættet Emmas
kunstskole (41711), et stort byggelegetøj med 4 kunstatelierer
• Hvad er der i æsken? – Med sættets 844 elementer kan børn bygge en 3-etagers bygning med
håndværkslokaler og kunstatelierer at udforske, samt et farverigt udvalg af kunstmaterialer og 3 LEGO®
Friends figurer
• Sæt med kunstatelier inspirerer til kreativ leg – Børn, der elsker kreative projekter, kan forestille sig, at
de skaber kreative k = unstværker i de forskellige klasseværelser og derefter får dem fotograferet i studiet
• Fyldt med kreativt udstyr – Autentisk tilbehør, såsom en bevægelig mannequin, kamera, garnspoler,
malerlærred, pensler og dåser med spraymaling, giver timevis af fantasifuld leg
• Gaveidé til kreative børn – Er du på udkig efter et helt særligt nyt legetøj eller en gave? Giv dette legesæt
som en kreativ fødselsdagsgave eller julegave til drenge og piger fra 8 år
• En udstillingsmodel at være stolt af – Dette legesæt med skoletema er over 25 cm højt, 23 cm bredt og 8
cm dybt, og med sine 844 elementer er det en berigende udfordring for dedikerede små byggere
• Interaktiv digital byggeguide medfølger – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tabl
Antal klodser 844
Pris vejl 649,00 / 395,35 eks moms Kolli 3
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41696 Stald med ponyvask V29

Produktfunktioner
• Farverigt byggesæt med hestestald til børn fra 4 år – Introducer børn, der elsker legetøj med
bondegårdsdyr, til en verden af LEGO® byggeri med legesættet Stald med ponyvask (41696)
• Fyldt med sjove funktioner og detaljer – Sættet indeholder LEGO® Friends karaktererne Mia og Daniel,
en ponyfigur, en drejeskive, som den kan stå på, en sommerfugl, et æble, hestepleje-elementer og et
drikketrug
• Rolleleg med dyretema – Med denne kreative gave til børn kan små byggere lege, at de bader LEGO®
Friends ponyen og klipper dens manke og pels, før de belønner den med et æble
• En hyggelig overraskelse til små hestefans – Dette LEGO® Friends staldsæt vil være en sjov
fødselsdagsgave, julegave eller gave til enhver anledning til børn fra 4 år, der elsker fantasifuld leg
• Praktisk størrelse – Dette legetøj med en ponystald er over 8 cm højt, 13 cm bredt og 5 cm dybt, så det
fylder ikke for meget, når det står fremme
• Designet til unge byggere – Dette 4+-sæt indeholder en startklods som hjælp, en simpel billedguide samt
interaktiv digital vejledning i den gratis app LEGO® Byggevejledninger
• Legetøj med staldtema stimulerer til kreativ historiefortælling – LEGO® Friends legesæt er designet til at
styrke empatiske færdigheder og stimulere børns fant
Antal klodser 60
Pris vejl 89,95 / 51,65 eks moms Kolli 4
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41705 Heartlake pizzeria V29

Produktfunktioner
• Sjov madleg på menuen – LEGO® Friends sættet Heartlake pizzeria (41705) er velegnet som gave og fyldt
med kreativt tilbehør og detaljer, der gør restaurantlegen levende
• Gave til pizzaelskere – Indeholder LEGO® Friends Olivia og Ethan, et separat udendørs serveringsområde,
pizzaovn, pizzaspade, skateboard og tilbehør i form af madelementer, såsom ost, et rivejern og en
sauceflaske
• Masser af måder at lege på – Børn kan lege kok, betjene kunder ved takeaway-lugen eller servere for
gæsterne ved bordet
• En gave, der sætter gang i kreativiteten – Dette byggesæt er designet til børn fra 5 år, så de kan lege
sjove restaurantlege på værelset
• Størrelse – Dette LEGO® Friends legetøj er over 12 cm højt, 11 cm bredt og 6 cm dybt
• Legesæt til børns rollelege i den virkelige verden – LEGO® Friends sæt indeholder figurer, som børn kan
relatere sig til, samt autentiske scenarier, så børn kan udspille scener fra hverdagen derhjemme
• Garanti for kvalitet – LEGO® Friends sæt lever op til strenge branchestandarder for at sikre, at de er af
ensartet kvalitet, kompa = tible, passer perfekt sammen og er nemme at skille ad hver gang
Antal klodser 144
Pris vejl 129,95 / 747,70 eks moms Kolli 4
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41715 Isvogn V29

Produktfunktioner
• Legetøj med madtema nærer fantasien – LEGO® Friends sættet Isvogn (41715) serverer timevis af sjov
rolleleg for drenge og piger fra 4 år, når de leger, at de sælger is og hænger ud med vennerne
• Kreativ gave med masser af detaljer – Indeholder LEGO® Friends karaktererne Andrea og Roxy, en
hundefigur samt alle de klodser, børn skal bruge til at bygge en farverig isbil
• Autentiske detaljer – Børn kan lege, at de kører rundt med bilen, finde iskugler med forskellig smag eller
en ispind fra vognens fryser, bruge kasseapparatet eller give hunden et kødben
• Butiksleg for børn fra 4 år – Denne isvogn vil være en fantastisk gave til enhver anledning til drenge og
piger, der elsker at lege butik eller at bygge legetøjsbiler
• Designet til små byggere – 4+-legesæt er nemme at bygge, takket være de medfølgende startklodser: et
robust udgangspunkt til at samle klodserne til denne bil
• Ideel størrelse til små hænder – Bilen er over 11 cm høj, 13 cm lang og 7 cm bred, så den er nem for små
hænder at styre rundt i et imaginært boligkvarter
• Omfatter en interaktiv byggeguide – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets
kan børn zoome ind på, dreje og se modellen fra alle vinkler, mens de bygger
Antal klodser 84
Pris vejl 179,95 / 103,470 eks moms Kolli 6
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41710 Sjov ved surferstranden V29

Produktfunktioner
• Legesæt med strandtema til børn – Børn fra 6 år, der elsker at lege ved stranden, kan dykke ned i timevis
af kreativ historiefortælling, mens de bygger og leger med byggesættet Sjov ved surferstranden (41710)
• Masser at udforske – Omfatter et livreddertårn, enhjørningeformet badedyr, surfbræt, surferskole med
klasseværelse, brusebad og ud = lejningsbutik samt LEGO® Friends Stephanie, Koa og Maya
• Så mange måder at lege på – Børn kan holde udkig over stranden fra livreddertårnet, flyde ud på havet i
et badedyr, øve deres evner til at surfe, få en lektion på surferskolen eller styre udlejningsbutikken med
surfudstyr
• Fyldt med kreativt udstyr – Æsken indeholder et udvalg af sjovt legetøj med strandtema, såsom
svømmefødder, snorkel, redningskrans og dykkermaske, så store fantasier kan sejle afsted på en bølge af
kreativitet
• En gave til kreative børn – Dette LEGO® Friends livreddersæt vil være en sjov fødselsdagsgave, julegave
eller impulskøb til børn fra 6 år, der elsker stranden og kreativ rolleleg
• Størrelse – Butikken er over 10 cm høj, 15 cm bred og 6 cm dyb, og tårnet er over 12 cm højt, højt 11 cm
bredt og 15 cm dybt
• Interaktiv digital byggeguide medfølger – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og
tablets kan børn zoome in
Antal klodser 288
Pris vejl 269,95 / 155,10 eks moms Kolli 3
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41713 Olivias rumakademi V29

Produktfunktioner
• Giv næring til små videnskabsfans' kærlighed til rummet – Giv børn en rumtastisk legeoplevelse med
Olivias rumakademi (41713), et byggesæt, der lærer dem om rumforskning
• Legetøj med rumskibstema og autentiske detaljer – Dette indeholder detaljer fra rumfærgeprogrammet,
f.eks. en rumfærgemodel, en akademibygning, et teleskop og 4 LEGO® Friends figurer
• Lad fantasien flyve – Børn kan lege, at de træner astronauter, simulerer en flyvning i rumfærgen,
gennemfører en rumvandring og afsøger himlen for nye galakser
• Kreativ gave til fans af rumlegetøj – Dette videnskabelige legesæt er en berigende udfordring for små
byggere fra 8 år, som vil elske at skabe en rumfærgemodel, de kan have stående fremme på værelset
• Fyldt med rumfakta – Takket være de mange videnskabeligt nøjagtige elementer, dette sæt vrimler med,
kan videnskabsfans lære om rummet og træning af astronauter
• Mål – Akademiet er over 26 cm højt, 21 cm bredt og 10 cm dybt, og rumfærgen er over 8 cm høj, 23 cm
lang og 15 cm bred
• Stjernefyldt byggeoplevelse – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan små videnskabsfans zoome ind
på, dreje og visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
Antal klodser 757
Pris vejl 649,00 / 395,35 eks moms Kolli 3
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41709 Strandferiehus V29

Produktfunktioner
• Kickstart kreativiteten – Det modulære LEGO® Friends legesæt Strandferiehus (41709) giver børn timevis
af sjov, så de kan ombygge deres model til 2 eller 3 separate bygninger, helt efter efter valg
• Fyldt med leg – Indeholder et soveværelse med badeværelse, et værelse med køjesenge, en balkon og
en pool på taget, en lounge med sovesofa, et køkken, 2 elektriske scootere og en bananbåd
• LEGO® Friends gave med 6 figurer – Det store Strandferiehus (41709) omfatter 4 minidukker, bl.a. LEGO
Friends Mia, og delfin- og k = attefigurer
• Kreativt tilbehør – Fra spil-controllerne til bordtennisbordet og luftpumpen, der bruges til at puste
bananbåden op – der medfølger masser af elementer, som kan sætte gang i den fantasifulde leg
• Sjov fødselsdagsgaveidé til børn fra 7 år – Kender du et barn, der elsker at lege familielege eller holder af
legetøj med strandtema? Dette farverige sommerlegetøj vil helt sikkert begejstre drenge og piger, der
elsker at lege ferie
• Fleksible dimensioner – Huset er over 18 cm højt og 26 cm bredt, når det bygges som et 2-etagers hus,
men målene ændrer sig, når børn ombygger denne sjove, kreative, modulopbyggede gave
Antal klodser 686
Pris vejl 649,00 / 395,35 eks moms Kolli 3
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41699 Dyre-adoptionscafé V29

Produktfunktioner
• Er du på udkig efter en gave til børn, der elsker dyr? – LEGO® Friends Dyre-adoptionscafé (41699) er
designet til at begejstre børn, der elsker legetøj med dyretema og legesæt, der udvider fantasien
• Fyldt med funktioner og detaljer – Dette legetøj med dyretema indeholder 2 minidukker, 1 hundefigur, 1
hvalpefigur og 1 killingefigur til børn, en trehjulet redningscykel, et dyre-adoptionscenter og en café med
indendørs og udendørs siddepladser
• Masser af måder at lege på – Børn kan redde byens kæledyr med LEGO® Friends Olivia, pleje dem på
centeret, servere mad og drikkevarer eller bringe kæledyrene sammen med deres nye ejere
• Fyldt med autentiske funktioner og detaljer – Kreative detaljer som adoptionsskiltet, sutteflaske,
dyrebad og kasse med adoptionsbrev hjælper børn med at opfinde endeløse historier om pleje af kæledyr
• Kreativ fødselsdagsgaveidé til børn fra 6 år – Dette legesæt med dyretema vil tryllebinde drenge og piger,
der elsker legetøj, som handler om pleje af dyr
• Pifter værelset op – Denne kreative gave er over 13 cm høj og 22 cm bred og vil dermed være ideel til at
udstille, være det store skilt med hund og kat på centerets tag
Antal klodser 292
Pris vejl 259,95 / 149,35 eks moms Kolli 4
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41718 Dyredagpleje V29

Produktfunktioner
• Gave til børn, der elsker dyr – Giv timevis af kreativt sjov i gave med LEGO® Friends legesættet
Dyredagpleje (41718), hvor små byggere kan træne deres dyr og hænge ud med vennerne
• Masser at udforske – Legesættet med 2-etagers dagplejecenter omfatter 4 karakterer og 4 dyrefigurer,
bl.a. en kaninfigur til børn
• Sjov i 2 etager – Inde i centeret kan børn tjekke ind på tabletten, bade og pleje deres kæledyr, belønne
dem med en godbid fra krukken eller hænge ud med vennerne i receptionen
• Fyr op under fantasien – Sættet er fyldt med masser af tilbehør, såsom en broccoli, en gulerod,
godbidder i en krukke, shampoo og en børste. Der er endda en høm-høm at samle op
• Kreativ fødselsdagsgave – Dette legesæt er designet til børn fra 7 år, der elsker belønningen i at
gennemføre udfordrende byggeprojekter
• Til leg og udstilling – Denne fødselsdagsgave til børn er over 20 cm høj, 34 cm bred og 21 cm dyb og vil
være en farverig lege- og udstillingsmodel med sine sjove gule og lyserøde rutsjebaner
• Få endnu mere byggesjov – Med de interaktive digitale guides i den gratis app LEGO® Byggevejledninger
kan børn se deres model i zoom-, dreje- og spøgelsestilstande
Antal klodser 593
Pris vejl 549,00 / 334,40 eks moms Kolli 3
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41694 Dyreklinikkens ambulance V29

Produktfunktioner
• Byggeri, leg og omsorg – LEGO® Friends legetøjet Dyreklinikkens ambulance (41694) giver god værdi for
pengene og lærer børn fra 4 år at bygge, mens de udtrykker deres kærlighed til dyr ved at tage sig af en
syg hvalp
• Fantasifuldt tilbehør – Sættet er nemt at bygge og indeholder LEGO® Friends vennerne Stephanie og
Ethan, en hundefigur og en ambulance til børn, der elsker at lege, at de tager sig af dyr
• Redningsleg – Dette sæt er designet til at hjælpe børn med at udtrykke deres omsorgsfulde side, når de
kører ambulancen hen til den syge hund, behandler den med dyrlægeudstyret og derefter får den op på
båren og ind i køretøjet
• Hverdagsgave til børn fra 4 år – En overraskelse til små helte, der fortjener er belønning, eller en kreativ
fødselsdagsgaveidé til børn, der elsker legetøj med dyreredning
• Legetøj i perfekt størrelse – Ambulancen er over 6 cm høj og 9 cm lang og er dermed lille nok til at have
stående fremme, indtil børns indre helt brænder for at komme ud
• Læring gennem leg – 4+-sæt er designet til at lære børn at bygge, og den nyttige startklods giver børn et
robust udgangspunkt, de kan bygge deres model på
• Sjovt, interaktivt byggeri – En digital guide på den gratis app LEGO® Byggevejledninger gør det nemt for
selv de
Antal klodser 54
Pris vejl 99,95 / 57,45 eks moms Kolli 4

2057 6880 19

41698 Dyrelegeplads V29

Produktfunktioner
• Kreativ gave til dyreelskende børn – Kender du et barn, der elsker hunde? Så er LEGO® Friends legetøjet
Dyrelegeplads (41698) det helt rigtige, fyldt med udstyr til fantasifuld dyreleg
• Ligesom den ægte vare – Dette legesæt med dyretema til børn omfatter søde detaljer, f.eks. en karrusel,
rutsjebane, klatrevæg, hvalpevippe, et bassin og en indbydende indgangsportal
• Ekstra elementer – Indeholder en LEGO® Friends minidukke af Andrea, en mikrodukke af Liz, 3
hundefigurer samt en skovl, en kost, et pølle-element og en bold
• Fødselsdagsgaveidé til børn, der elsker dyr – En gaveidé til jul, fødselsdag eller andre lejligheder til
drenge og piger fra 5 år
• Designet til udstilling – Rutsjebanetårnet er over 13 cm højt og 10 cm bredt og vil være en farverig
udstillingsgenstand
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje og
visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
• interesser Udforsk – Med LEGO® Friends sæt kan børn dykke ned i deres interesser med venner ved
deres side
• Pålidelig kvalitet – LEGO® legesæt lever op til strenge branchestandarder for at sikre, at de er af ensartet
kvalitet, kompatible og sjove at bygge – sådan har det været siden 1958
Antal klodser 210
Pris vejl 179,95 / 103,40 eks moms Kolli 6
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41707 Træplantningsvogn V29

Produktfunktioner
• Imponer små gartnere – Glæd børn, der elsker legetøj med naturtema, med LEGO® Friends sættet
Træplantningsvogn (41707), som indeholder en øko-lastbil og planteskole for træer
• Der er masser i æsken – Denne LEGO® Friends gave indeholder 2 minidukker, et drivhus, en pickup,
mange haveredskaber og 5 dyrefigurer til børn
• Fyldt med kreative detaljer og funktioner – Dette legetøj, hvor børn kan plante, træer omfatter et
drivhus til udpotning af skuddene og en lastbil med leddelt arm, hængslet bagklap og aftageligt tag
• Autentisk tilbehør – Der er masser af smarte detaljer, som børn kan elske. Spirende gartnere kan fylde
vandkanden fra håndpumpen i retrostil, grave med spaden og fodre egernet med agern
• Kreativ gave til børn fra 6 år – På udkig efter et legetøj til børn, der elsker naturen? Med dette legetøj
kan drenge og piger, der går op i miljøet, glæde sig over at plante træer. Også velegnet til børn, der elsker
LEGO® Friends fartøjer
• Leg når som helst – Pickuppen er over 7 cm høj, 14 cm lang og 6 cm bred, så den fylder ikke for meget,
når den står fremme
• Opgraderet vejledning – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger kan børn zoome ind på, dreje og
visualisere deres model og få en yderst fordybende byggeoplevelse
Antal klodser 336
Pris vejl 259,95 / 149,35 eks moms Kolli 4
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41701 Streetfood-mærket V29

Produktfunktioner
• Kreativ gave som hyldest til verdens mad – Unge madfans vil elske at udforske de internationale boder i
LEGO® Friends Streetfood-marked (41701), mens de hænger ud med deres bedste venner
• Fyldt med sjove funktioner og detaljer – Dette madsæt med 592 elementer indeholder 3 minidukker,
bl.a. LEGO® Friends Emma, en taco = vogn, juicebar, sushibod, spiseplads, kaktusskilt og en killingefigur til
børn
• Interaktiv leg – Minidukkerne har udskiftelige hoveder med forskellige udtryk, så børn kan have det sjovt
med at udspille, hvad de synes om maden. Madvognen kan åbnes, så den er nem at lege med
• Masser af madtilbehør til legen – En ramenskål med æg, sushi, spisepinde, gaffel, serveringsskåle, frugt,
chili og guacamole-dip gør madlegen levende for børn
• Trendy fødselsdagsgave til børn fra 6 år – Perfekt til drenge og piger, der elsker legetøj, som afspejler de
nyeste trends. En sjov fødselsdagsgave til små foodies, der elsker at hænge ud med vennerne
• Sjov når som helst – Tacovognen er over 11 cm høj og 16 cm lang, og sættet er lille nok til at have
stående fremme, så det er klar, når børn får appetit på lidt LEGO® madleg
• Byggeri i den digitale tidsalder – Indeholder interaktive Instructions PLUS, der er tilgængelige i den gratis
app LEGO®
Antal klodser 592
Pris vejl 419,00 / 255,25 eks moms Kolli 3

2057 6880 22

41702 Kanal-husbåd V29

Produktfunktioner
• Øko-husbådsmodel i retrostil – Lad børn udleve en miljøvenlig livsstil ombord på LEGO® Friends Kanalhusbåd (41702), som omfatter køkkenhave på dækket
• Masser af roller at spille – Dette bådlegetøj indeholder 4 minidukker, bl.a. LEGO® Friends Mia, en
dyrefigur, en cykel og en separat markedsbod, der kan inspirere til timevis af fantasifuld leg
• Stort sjov for små naturelskere – Børn, der går op i miljøet, vil glæde sig over at kunne dyrke deres egne
madvarer, hjælpe teamet med at restaurere båden og sælge deres mad, så lokalsamfundet kan handle
lokalt
• Endeløs historiefortælling – Med dette LEGO® Friends sæt kan børn reparere båden, vande planterne
med vandkanden, spille på gaming = konsollen eller hænge ud med venner og lege med killingen på
dækket
• Detaljer og funktioner i massevis – På dækket er et brusebad og tilbehør til havearbejde. Dækket kan
tages af, så der er nem adgang til kahytten med køkken- og madlavningsredskaber, gamingstation,
soveområde og toilet
• Til børn fra 7 år, der går op i planeten – Glæd børn, der har grønne fingre, med dette sæt med 737
elementer. Sættet vil også være en kreativ fødselsdagsgave til børn, der kan lide fartøjer af forskellig slags
• Udvid legen – Sættet er over 17 cm højt, 33 cm langt og 12 cm bred
Antal klodser 737
Pris vejl 699,00 / 425,80 eks moms Kolli 3
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41697 Skildpadde-redningskøretøj V29

• Heltemissioner til børn – Legetøjet med skildpadde-redning inspirerer til kreative og actionfyldte
fortællinger og er en fantasifuld gave til børn, der elsker dyr og lege med dyrepasning
• Masser af elementer giver maksimal værdi – LEGO® Friends sættet Skildpadde-redningskøretøj (41697)
indeholder en rednings-ATV, et surfbræt, 2 minidukker, bl.a. LEGO Friends Emma, og 3 dyrefigurer
• Actionfyldt minimission – Børn kan surfe til LEGO® skildpaddens undsætning og tage den med ind til
kysten, hvor de kan tage sig af den og køre den til et sikrere sted
• Perfekt til hverdagens helte fra 6 år – Kender du et barn, der elsker dyr, og som fortjener en lille gave?
Dette legetøj med dyreredning kan være en fødselsdagsgave til børn eller et impulskøb som en
overraskelse
• Terrængående køretøj sikrer sjov når som helst – Den sjove ATV med trailer er over 5 cm høj og 10 cm
bred, så den er nem at putte i en taske for at redde børn, hvis kedsomheden skulle slå ned
• Sæt fantasien fri – Introducer børn til Heartlake-legesæt, hvor de kan nyde timevis af kreativ leg i selskab
med hverdagens helte og dyrefigurer
Antal klodser 90
Pris vejl 99,95 / 57,50 eks moms Kolli 4
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41703 Venskabs-trætophus V29

Produktfunktioner
• Masser af sjov for små byggere – Med sættet Venskabs-trætophus (41703), der har fokus på miljøet, kan
børn udtrykke deres kreative interesser, når de sammen med LEGO® Friends teamet fremstiller produkter
for at skaffe penge til velgørenhed
• Fyldt med funktioner – Omfatter 5 LEGO® Friends figurer, bl.a. minidukker af Mia og River med
udskiftelige udtryk, samt en kaninfigur, en ladcykel, bikube og skruetvinge
• Uendelige måder at lege på – Børn kan udleve deres kreative interesser ved at bygge fuglekasser, eller
de kan slappe af i trætophuset, der indeholder kontor, køkken, soveværelse og stue
• Dynamiske detaljer – Børn kan hæve elevatoren ved at dreje vindmøllen, dreje rækværket, så vennerne
kan klatre op, sende figurerne susende ned ad rutsjebanen eller skubbe deres venner på gyngen
• Sjov og kreativ gave til opfindsomme børn fra 8 år – Dette sæt med 1.114 elementer er en god idé som
fødselsdagsgave til børn, da selve byggeriet er lige så sjovt som den ubegrænsede og fantasifulde leg for
små byggere
• Farverig udstillingsgenstand – Denne omfattende LEGO® Friends gave er over 30 cm høj, 30 cm bred og
13 cm dyb og vil være et hit på ethvert børneværelse
Antal klodser 1114
Pris vejl 749,00 / 456,25 eks moms Kolli 4
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41700 Luksuscamping på stranden V29

Produktfunktioner
• Funktionsfyldt sæt til ubegrænset venskabsleg – Dette LEGO® glamping-legetøj rummer masser af
detaljer, der inspirerer til timevis af leg med naturtema, hvor børn kan genskabe den perfekte dag på
stranden med vennerne
• Camping med stil – LEGO® Friends sættet Luksuscamping på stranden (41700) indeholder 3
minidukkefigurer, en hvalpefigur, telt med køjesenge, ildsted og teltdug af stof samt en roterende
vindmølle, der giver strøm til lysene
• Fyldt med strandsjov – Dette LEGO® Friends legesæt indeholder 2 paddleboards, en strand med
sandslotte og skaller og en bådebro til fiskeri. Om aftenen kan børn hygge sig omkring lejrbålet
• Gave med kreative detaljer – Autentisk tilbehør gør legen levende. Der er sæbe til bruseren, et toilet
beklædt med muslingeskaller, redningsveste, et stereoanlæg, skumfiduser på en pind og sengelamper
• Gave til børn fra 6 år – En fødselsdagsgave eller gave i særlig anledning til børn, der elsker strandferier og
legetøj med kreativt tilbehør
• Farverig udstillingsmodel – Dette LEGO® Friends sæt er over 17 cm højt og 25 cm bredt, og det er sjovt
at have stående fremme på værelset, takket være teltdugen af stof og lyskæden
Antal klodser 380
Pris vejl 349,00 / 212,60 eks moms Kolli 4
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41704 Bygning på hovedgaden V29

Produktfunktioner
• Endeløs fantasifuld leg – Med sine komplet fleksible modulære bygninger og 8 karakterer giver LEGO®
Friends sættet Bygning på hove = dgaden (41704) kreative børn ubegrænset fantasifuld leg med lejlighedsog butikstema
• Kvarteret, hvor alle er velkomne – Omfatter i alt 8 karakterer og 4 dyrefigurer samt en flyttebil, så børn
kan lege, at de byder en ny familie velkommen til området
• Timevis af kreativt sjov – LEGO® Friends fans kan shoppe i købmandsbutikken, besøge salonen og få en
makeover, arbejde på et hjemm = ekontor eller hænge ud med vennerne i skateparken
• Et nyt udseende hver dag – Takket være de modulære bygninger i dette LEGO® Friends sæt med
lejligheds- og butikstema kan legen konstant fornys, idet børn kan indrette og ombygge gaden i det
uendelige
• Sjov gaveidé til børn fra 8 år – Dette alsidige legesæt er en fantasifuld fødselsdagsgave til LEGO® Friends
fans samt børn, der elsker at lege butikslege og at tilpasse deres legetøj, som de selv vil
• Iøjnefaldende legesæt – Dette omfattende sæt er over 24 cm højt, 39 cm bredt og 16 cm dybt, så det er
en udstillingsgenstand, der for alvor kan ses og give inspiration
Antal klodser 1682
Pris vejl 1399,00 / 894,50 eks moms Kolli 3
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41695 Dyreklinik V29

Produktfunktioner
• Farverigt legetøj med en dyrlægeklinik lærer børn at bygge – LEGO® Friends Dyreklinik (41695) lader
børn fra 4 år udtrykke deres kærlighed til dyr, samtidig med at de styrker deres byggeevner
• Fyldt med igangsætningselementer – Sættet indeholder 2 minidukker, herunder LEGO® Friends Mia og
katte-, skildpadde- og kaninfigurer, samt masser af dyrlægeudstyr, så børn kan sætte gang i timevis af leg
med pleje og omsorg
omsorg • 2 etager fulde af sjov – Børn kan aflevere deres kæledyr til undersøgelse eller lege, at de er
dyrlægen, der tager et røntgenbillede. Ovenpå er et pusleområde, hvor de kan lege med og pleje
kæledyrene, komplet med et bad og klatrestativ til katte
• Overraskelse til børn fra 4 år – Dette sæt kan være en kreativ belønning til små dyreelskere, der fortjener
lidt ekstra, eller en fødselsdagsgave til børn, der elsker at udforske byggeri og dyrelegetøj
• Kreativitet når som helst – Dette LEGO® Friends sæt er over 16 cm højt og 13 cm bredt. Det fylder ikke
meget, så det kan stå fremme, klar til leg med dyrepleje, når barnet får lyst
• Byggeri på den nemme måde – LEGO® 4+-sæt indeholder startklodser, så børn hurtigt kan komme i gang
med byggeriet. Nem billedvejledning betyder, at selv børn, der endnu ikke kan læse, sagtens kan bygge
sætten
Antal klodser 111
Pris vejl 179,95 / 103,40 eks moms Kolli 3
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41687 Magiske tivoliboder V29

Produktfunktioner
• Mærk cirkusstemningen derhjemme med LEGO® Friends Magiske tivoliboder (41687). Sættet omfatter 4
boder med et separat tryllenummer, som børn kan underholde familie og venner med.
• Med 2 LEGO® Friends minidukker og en mikrodukke er der masser af kreativ rolleleg at gå i gang med.
For at gøre oplevelsen endnu mere mystisk og sjov, indeholder sættet selvlysende klodser, der kommer til
live, når lyset slukkes!
• Sættet er fyldt med kreativt udstyr og tilbehør. Børn kan servere is, male ansigter eller købe en billet til
forlystelsesparken. De kan også tage trylle-elementet med på en legeaftale og imponere vennerne med
deres "magiske" kræfter!
• Kender du et kreativt barn fra 6 år, der elsker cirkus og tivoli? Så vil dette LEGO® Friends sæt være den
ideelle fødselsdags- eller julegave. Tryllekunst-elementerne er fantastiske til interaktiv leg med vennerne.
• Sættet med alle boder er over 14 cm højt, 31 cm bredt og 6 cm dybt. Boden med tryllenummeret er
over 11 cm høj, 8 cm bred og 9 cm dyb.
• Kan kombineres med andre LEGO® Friends magiske tivolisæt – Magisk rutsjebane-forlystelse (41685),
Magisk akrobatik (41686), Magisk cirkusvogn (41688) og Magisk pariserhjul og rutsjebane (41689) – der
kan gøre oplevelsen sjove endnu
Antal klodser 361
Pris vejl 269,95 / 155,10 eks moms Kolli 4
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41677 Skov-vandfald V29

Produktfunktioner
• Er du på udkig efter en kreativ LEGO® Friends gave til et barn, der elsker naturen? Sættet Skov-vandfald
(41677) er den perfekte gave til børn, der elsker udflugter i naturen med vennerne.
• Indeholder LEGO® Friends minidukker af Andrea og Olivia, en egernfigur, et løbehjul, lejrbål, skumfidus
på en pind, en bro, der krydser en flod, og et vandfald i skoven.
• Børn kan udforske den smukke skov på løbehjulet, fodre egernfiguren med en kastanje i dens hus i
grantræet, bruge kikkerten til at få øje på vilde dyr eller opdage en ædelsten skjult bag vandfaldet.
• En fantastisk gave til børn fra 5 år, der elsker naturen. Med dette sæt kan de tage deres kærlighed til
naturen med indenfor, så det er den perfekte gaveidé til fødselsdag, jul eller til en dag, hvor regnen sætter
en stopper for udendørs leg.
• Skovsættet er over 7 cm højt, 16 cm bredt og 7 cm dybt – den perfekte størrelse til at have stående
fremme, klar til leg når som helst.
• Indeholder et hængslet element, der gør det nemt at få adgang til bagsiden af vandfaldet.
• Heartlake-legetøj omfatter genkendelige figurer og hverdagsscenarier, der giver børn mulighed for at
udforske betydningen af venskab og samtidig fortabe sig i ubegrænset og fantasifuld leg.
Antal klodser 93
Pris vejl 99,95 / 57,50 eks moms Kolli 4
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41686 Magisk akrobatik V29

Produktfunktioner
• Børn, der elsker cirkus og tivoli, kan bruge sættet Magisk akrobatik (41686) til at lege, at de opfører et
show, hvor de laver tricks på gymnastisk legetøj.
• Indeholder 2 LEGO® Friends minidukker – Olivia og Stella – klædt i tøj til optræden, en hestefigur samt
en paradevogn, barre og masser af kreativt udstyr.
• Når børn trækker paradevognen, drejer hjulet. Det kan også tages af og drejes for sig selv. Med en
drejeknap kan minidukkerne hvirvle rundt på recken.
• Legesættet Magisk akrobatik (41686) er den ideelle gave til drenge og piger fra 6 år, der elsker kreativ leg
med tivoli- eller cirkustema. Det vil være en perfekt fødselsdagsgave eller "bare fordi"-belønning.
• Med hesten spændt for er paradevognen over 9 cm høj, 22 cm lang og 6 cm opdrættet. Barremodellen
er over 8 cm høj, 7 cm opdrættet og 4 cm dyb.
• Kan kombineres med andre LEGO® Friends magiske tivolisæt – Magisk rutsjebane-forlystelse (41685),
Magiske tivoliboder (41687), Magisk cirkusvogn (41688) og Magisk pariserhjul og rutsjebane (41689) – der
kan gøre oplevelsen sjove endnu.
• Der findes LEGO® Friends sæt til børn i alle aldre, uanset om de vil udforske deres interesser og passion,
udspille scener fra den vir = kelige verden eller finde på roller i deres egne historier med karakterer, der er
ligesom dem selv.
Antal klodser 223
Pris vejl 179,95 / 103,40 eks moms Kolli 4
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41685 Magisk rutsjebane-forlystelse V29

Produktfunktioner
• Kreative børn kan fordybe sig i endeløs cirkusleg med sættet Magisk rutsjebane-forlystelse (41685). Det
kan underholde dem i timevis, mens de udforsker alle de kreative funktioner og detaljer.
• Dette store sæt indeholder 4 minidukker, så der er masser af roller at udspille. Der er også 2 forlystelser,
2 tryllenumre, en popcornbod, fotoautomat og et stofdækket cirkustelt, hvor showet foregår.
• Børn kan imponere deres familie og venner ved at udføre magiske tricks, køre på rutsjebanen med de
mange detaljer, tage en tur i gyngeforlystelsen, købe popcorn og lege, at de puster ild.
• Denne ultimative jule- eller fødselsdagsgave vil begejstre drenge og piger fra 8 år. Der er masser af
kreativt udstyr at bygge, så sættet er også perfekt for voksne, der gerne vil tage del i byggeriet.
• Dette store sæt vil helt sikkert imponere alle. Cirkusteltet er over 27 cm højt og 34 cm bredt, mens
rutsjebanen er over 13 cm høj og 52 cm opdrættet.
• Sættet omfatter masser af tilbehør, der kan inspirere til endeløse historier, f.eks. jonglørkegler,
scenepynt og balloner. De selvlysende klodser kommer til live, når lyset slukkes!
Antal klodser 974
Pris vejl 799,00 / 486,70 eks moms Kolli 3
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41441 Hestetræning og trailer V29

Produktfunktioner
• Kvalitetssættet Hestetræning og trailer (41441) til børn fra 4 år lærer dem at bygge, mens de har det
sjovt med at passe og pleje dyr. Sættet indeholder en bil og staldbygning, så der er masser af måder at
lege med det på.
• Omfatter LEGO® Friends minidukker af Stephanie og Emma, en hest med bevægeligt hoved og et føl.
Hver pose med klodser indeholder en karakter, så de sjove rollelege kan begynde, så snart den første pose
åbnes!
• Legesættet indeholder en bil, som LEGO® Friends vennerne kan køre i, en trailer til hesten, en stald med
striglesæt, springforhindringer og en træningstøjle, som børn kan bruge til at lære hesten at gå rundt.
• Kender du et barn fra 4 år, der fortjener en belønning? Så vil det helt rigtige være en kreativ gave, der
kan underholde i timevis og samtidig styrker byggeevnerne. Sættet er også perfekt som fødselsdags- eller
julegave!
• Bilen med trailer er over 5 cm høj og 20 cm lang, og LEGO® Friends bygningen er over 11 cm høj og 15
cm bred – en ideel størrelse til at have stående fremme.
• LEGO® 4+-sæt indeholder startklodser, der sætter hurtig gang i byggeriet. Nem billedvejledning betyder,
at selv børn, der endnu ikke kan læse, kan bygge med det samme.
Antal klodser 148
Pris vejl 269,95 / 155,10 eks moms Kolli 3

2057 6880 33

41681 Skov-autocamper og sejlbåd V29

Produktfunktioner
• LEGO® Friends Skov-autocamper og sejlbåd (41681) er den perfekte gave til børn, der elsker at være
udendørs. Sættet er fyldt med funktioner og detaljer, der inspirerer til kreativ leg, så børn kan udforske
deres passion for naturen.
• Denne fødselsdagsgave til børn indeholder LEGO® Friends minidukker af Stephanie, Emma og Ethan og
en vaskebjørnsfigur samt en detaljeret autocamper, sejlbåd, mini-picnicsæt til søbredden, anløbsbro og
bjerglandskab.
• Børn kan udspille eventyr på vejen i autocamperen. Taget kan åbnes, så de nemt kan få adgang til det
indre. De kan hægte båden af til en sejltur eller slappe af og nyde naturens omgivelser.
• Glæd en naturforsker fra 7 år med dette LEGO® Friends legesæt. Det er den perfekte fødselsdags- eller
julegave til børn, der elsker natur og dyreliv, og som har lidt byggeerfaring.
• Autocamperen er over 8 cm høj, 16 cm lang og 7 cm opdrættet. Båden er over 11 cm høj, 11 cm lang og
4 cm opdrættet.
• Dette sæt indeholder masser af seje funktioner, der sikrer maksimal legeværdi. Bilens tag er hængslet, så
der er nem adgang til køkkenet, og båden kan hægtes af traileren og har bevægeligt sejl og ror..
Antal klodser 487
Pris vejl 419,00 / 255,25 eks moms Kolli 3

2057 6880 34

41681 Skov-autocamper og sejlbåd V29

Produktfunktioner
• Med LEGO® Friends Skovhus (41679) kan børn fortabe sig i en verden af uforstyrret natur og leg med
LEGO Friends Mia og hendes familie.
• Skovlegetøjet indeholder 2 minidukker og en LEGO® Friends mikrodukke af Ava samt en
vaskebjørnsfigur. Det omfatter også en separat kajakscene som en udvidelse af legen.
• Der er masser af detaljer, som kan inspirere børns fantasi. De kan hygge sig på værelset, hænge ud på
terrassen udenfor og tage billeder af dyrelivet. Der er oven i købet et toilet, som figurerne kan bruge!
• Børn fra 6 år, der elsker naturen, vil være vilde med denne model med et afslappende tilflugtssted i
skoven. Det er den perfekte jule- eller fødselsdagsgave eller en "bare fordi"-gave til små eventyrere, der
holder af fordybende leg.
• Denne gave med naturtema er over 18 cm høj, 19 cm bred og 11 cm dyb. Sættet fylder ikke meget, så
det kan stå fremme, klar til leg.
• Som alle andre LEGO® Friends legesæt er dette fyldt med tilbehør. Der medfølger elementer af sennepog ketchupflasker, hotdog, kamera, kajak, redningsvest og pagaj, som kan sætte gang i den kreative leg.
• Heartlake-legetøj genkendelig omfattere figurer og hverdagsscenarier, der giver børn mulighed for at
udforske betydningen af venskab og samtidig fortabe sig i ubegrænset og fantasifuld leg.
Antal klodser 326
Pris vejl 269,95 / 155,10 eks moms Kolli 4 Levering fra 12.10.22
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41449 Andreas familier hus V29

2057 6880 36

41449 Andreas familier hus V29

Produktfunktioner
• Overrask små byggere med det 3-etagers LEGO® Friends sæt Andreas families hus (41449). Børn kan
udforske de seje detaljer og udspille scener fra familielivet inden for murene af dette legesæt af høj
kvalitet.
• Med 5 LEGO® Friends minidukker indeholder dette smukt designede sæt en hel familie af figurer, som
kan inspirere til ubegrænset rolleleg med familietema – bl.a. en mikrodukke, der er ny i januar 2021.
• Børn kan opføre et musikshow for naboerne fra studiet i garagen, hænge ud på Andreas værelse, lege, at
de tager en dukkert i poolen, eller forberede et måltid i det moderne køkken-alrum.
• Miljøbevidste børn vil elske, hvordan dette hus er indrettet til fremtiden, takket være solpanelerne på
taget. Som alle andre LEGO® Friends hussæt omfatter det masser af cool tilbehør.
• Sættet er smart designet til at gøre legen nemmere. Den øverste etage kan tages af for at give adgang til
etagen nedenunder, og i køkkenet kan arbejdsområdet svinges ud, så små fingre kan komme ind og lege.
• Er du på udkig efter en fødselsdagsgave, der kan imponere et barn, der er vild med dukkehuse? Drenge
og piger fra 6 år vil elske at pakke dette legetøj af høj kvalitet ud og dele de sjove oplevelser i legehuset
med deres venner.
• Denne kreative gave er over 20 cm høj, 26 cm bred og 12 cm dyb
Antal klodser 802
Pris vejl 649,00 / 395,35 eks moms Kolli 2 Levering fra 02.11.22
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41444 Heartlake økocafé V29

Produktfunktioner
• Heartlake økocafé (41444) er fyldt med igangsætningselementer og indeholder en legetøjskøkkenhave
og en juice-udbringningscykel til drenge og piger, der gerne vil bygge en bedre planet, klods for klods.
• Indeholder 3 figurer til ubegrænset sjov rolleleg, bl.a. en minidukke af en bedstefar og mikrodukke af et
barnebarn, der er nye i januar 2021, samt søde detaljer og realistiske funktioner, som børn kan udforske.
• Børn kan lege, at de dyrker frugt og grønt, bager brød, laver sandwich, betjener kunder, sorterer til
genbrug og hænger ud med venner. De kan udvide legen ved at levere drikkevarer med juicecyklen.
• Perfekt, detaljerig gave til børn, der holder af miljøet. Drenge og piger, der elsker mad, vil få timevis af
sjov med at tilberede velsmagende lækkerier med denne kreative gave, som er ideel til børn fra 6 år.
• Dette café-legesæt er over 11 cm højt, 27 cm bredt og 10 cm dybt, så det fylder ikke for meget, når det
står fremme.
• Dette legesæt er fyldt med tilbehør, der kan sætte gang i kreativiteten, og indeholder ovn, blender,
kaffemaskine, hylde til sand = wich og masser af madelementer, der kan gøre café-legen levende.
• Introducer børn til en verden af populært Heartlake-legetøj, hvor de vil møde personligheder, der holder
lig
Antal klodser 314
Pris vejl 269,95 / 155,10 eks moms Kolli 4 Levering fra 12.10.22
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41443 Olivias elbil V29

Produktfunktioner
• LEGO® Friends Olivias elbil (41443) er det perfekte legesæt til børn, der elsker køretøjer og miljøet. Den
bygbare legetøjsbil sætter gang i kreativ historiefortælling og åbne eventyr!
• Dette LEGO® Friends legesæt indeholder 2 minidukker og en hvalpefigur samt en bil, der kan bygges. Der
er også en ladestation med legetøjsvindmølle samt et picnic-sted.
• Legetøjs-elbilens hjul drejer, så børn kan "køre" rundt med den. Den kan kobles til ladestationen med en
slange, og børn kan dreje vindmøllens vinger for at "generere" elektricitet.
• Glæd bilglade drenge og piger, der har en passion for en grønnere, moderne livsstil. Det er en ideel
kreativ gave til fødselsdag eller en særlig anledning til børn fra 6 år.
• Bilen er over 6 cm høj og 11 cm lang. Vindmøllen er over 13 cm høj, 9 cm opdrættet og 6 cm dyb.
• Det populære LEGO® Friends legetøj omfatter farverige bygninger, seje fartøjer og relaterbare figurer,
der stimulere = r børn til at udforske deres interesser i realistiske omgivelser.
• Byggekomponenterne i dette nye LEGO® legetøj lever op til de strengeste branchestandarder for at sikre,
at de er kompatible og nemme at sætte sammen og skille ad hver gang – sådan har det været siden 1958.
Antal klodser 183
Pris vejl 129,95 / 74,80 eks moms Kolli 4
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41439 Kattegat V29

Produktfunktioner
• Sættet Katteplejebil (41439) får børn ud af starthullerne og i gang med at bygge, mens de har det sjovt
med at forestille sig, at de indsamler katte i en katte-stylet bil og giver dem en makeover på en salon.
• Dette kompakte kattelegetøj til børn omfatter LEGO® Friends Emma og Mia samt katte- og killingelegetøj
til ubegrænset sjov rolleleg. En startklods sætter gang i byggeriet, så der er mere tid til at lege!
• Som alle andre LEGO® Friends sæt er dette legetøj fyldt med sødt tilbehør, bl.a. en kattekiks og en
sutteflaske til killinger.
• En nem fødselsdagsgave til en dreng eller pige fra 4 år, der fortjener en lille ekstra ting. Beløn en flot
indsats med en kreativ hverdagsgave, der underholder i timevis og lærer børn byggefærdigheder.
• Bilen er over 10 cm opdrættet, og salonen er over 6 cm opdrættet. Eftersom den er kompatibel med alle
LEGO® klodser, kan den også udvides, i takt med at børns tro på egne byggeevner vokser.
• Vil du give unge byggere en byggeoplevelse, der er endnu sjovere? Det kan du nu med de digitale
vejledninger i Instructions PLUS! Zoom-, dreje- og spøgelsestilstande samt mulighed for at gemme er med
til at gøre byggeriet til en leg.
• 4+-sæt er en sjov måde for børn at lære at bygge på, samtidig med at de styrker selvtilliden med nemme
byggetrin.
Antal klodser 60
Pris vejl 99,95 / 57,50 eks moms Kolli 4
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41426 Heartlake parkcafé V29

Produktfunktioner
• Skærp appetitten til timevis af kreativt sjov med madleg på Heartlake parkcafé (41426). Børn kan lege, at
de serverer en legetøjsmenu, tilbereder legetøjsmaden, eller de kan forestille sig at være kunden, der
nyder en snack.
• Dette cafélegesæt indeholder 2 minidukker, en egernfigur, et køkken med et legetøjsvaffeljern og
blender samt masser af kaffebartilbehør, der hjælper børn med at fordybe sig i legen og udvikle deres
evner til historiefortælling.
• Børn kan lade som om, de laver maden, serverer ved bordet eller er kunden. Og eftersom denne LEGO®
parkcafé er kompatibel med alle LEGO sæt og klodser, er der utallige måder, de kan tilpasse deres sæt på.
• En fantastisk gaveidé til jul og fødselsdag eller som impulsgave til børn fra 6 år, der elsker madleg. Med
224 elementer er der serveret et tilfredsstillende, men opnåeligt byggeprojekt for børn, som ikke er vant
til LEGO® byggelegetøj.
• Cafébygningen er over 11 cm høj og 14 cm lang, så den fylder ikke for meget, hvis den står fremme. Og
hvem ville ikke gerne fremvise dette smukke spisested i parisisk stil, komplet med søde franske døre?
• Børn vil gerne hurtigt i gang med den kreative parkleg, så det er godt nyt, at dette kaffebarlegesæt ikke
kræver nogen batterier – den sjove leg kan neml
Antal klodser 224
Pris vejl 179,95 / 104,75 eks moms Kolli 6
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