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43205 Ultimativt eventyrslot V29

2057 68802

Produktfunktioner
• Kreativ leg – Giv en Disney-fan fra 6 år en gave fyldt med funktioner, værelser, detaljer og tilbehør, der 
kan inspirere til rolleleg, med det sjove LEGO® ǀ Disney Princess™ sæt Ultimativt eventyrslot (43205)
• Hvad er der i æsken? – Dette sæt med 698 elementer indeholder et slot, der kan åbnes og låses, med 4 
etager, 5 værelser, en festkage, en dyrelegeplads og en nøgle samt tilbehør, der sætter gang i uendelige 
eventyr
• Ikoniske karakterer – Med minidukkefigurer af Disneys Ariel, Vaiana, Rapunzel, Snehvide og Tiana samt 5 
LEGO® dyrefigurer er dette sæt designet til endeløse fantasifulde eventyr
• Gave til børn fra 6 år – Børn vil elske dette slotsæt fyldt med legemuligheder. Der er så mange værelser 
og områder at udforske, at dette byggelegetøj vil imponere enhver Disney Princess-fan
• Detaljerne sætter gang i legen – Sættet er designet til langvarig leg. I åben tilstand er slottet over 36 cm 
højt, 53 cm bredt og 9 cm dybt, og det ser fantastisk ud, når det udstilles
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje og 
visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
• Styrker færdigheder for livet – Dette Disney Princess-byggesæt rummer en detaljeret slotsmodel og 
minidukkef Antal klodser 698

Pris vejl 899,00 / 559,25 eks moms Kolli 4



43206 Askepot og prinsens slot V29

2057 68803

Produktfunktioner
• Ubegrænset sjov – Giv en Disney Princess-fan eller ethvert barn, der elsker slotte, en gave fuld af 
detaljer, der kan inspirere fantasien, med LEGO® ǀ Disney sættet Askepot og prinsens slot (43206)
• Kreativitet i en æske – Dette sæt med 365 elementer indeholder et 3-etagers slot med forskellige rum og 
funktioner, 3 minidukkefigurer, 2 LEGO® dyrefigurer og masser af tilbehør, der sætter gang i legen
• Elskede karakterer – Sættet indeholder Disney-prinsessen Askepot, prinsen og Lady Tremaine samt 
LEGO® dyrefigurer af Bum og Lucifer og er skabt til ubegrænsede eventyr
• Sjov gave til børn fra 5 år – Disney-fans vil nyde dette sæt, der er fuldt af fantasifulde muligheder, med et 
ikonisk slot baseret på en Disney-film. Det er en super gave til et barn, der er vild med prinsesser
• Leg i hverdagen – Slottet er over 28 cm højt, 25 cm bredt og 11 cm dybt, og sættet er designet til 
endelløse legesessioner og kan udstilles på børns værelser
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan unge byggere zoome ind på, dreje 
og visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
• Vigtige færdigheder for livet – Dette Disney Princess-byggesæt rummer detaljerede minidukkefigurer og 
en genkendelig model. Antal klodser 365

Pris vejl 749,00 / 465,95 eks moms Kolli 4



43204 Anna og Olafs sjov på slottet V29

2057 68804

Produktfunktioner
• Byg, leg, pleje – Giv fans af heste eller Disneys Frost fra 4 år et sæt fyldt med legemuligheder, der 
inspirerer til fantasifuldt sjov, med LEGO® ǀ Disney sættet Anna og Olafs sjov på slottet (43204)
• Hurtigt sjov – Dette sæt med 108 elementer indeholder en slotsmodel, minidukkefigur af Disneys Anna 
samt LEGO® figurer af Olaf og Kjekk. Hver pose med klodser indeholder en figur, så børn hurtigt kan 
komme i gang med at lege
• Leg med dyrepleje – Dette sæt inspirerer børn, der elsker dyr, til at udtrykke deres omsorgsfulde side, 
når de hjælper Disneys Anna med at strigle og passe Kjekk uden for slottet
• Sjov gave til børn fra 4 år – Disney-fans vil nyde dette sæt, der er fuldt af fantasifulde muligheder, med 
omgivelser baseret på en Disney Frost-film. Det er også en super gave til et barn, der holder af dyr
• Leg og udstilling – Slottet er over 16 cm højt, 12 cm bredt og 12 cm dybt og kan nemt stå fremme på 
børns værelser, når de er færdige med at lege
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan unge byggere zoome ind på, dreje 
og visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
• Elementer sikrer problemfrit byggeri – Dette 4+-sæt indeholder startklodser, så børn hurtigt kan komme 
i gang med byggerie Antal klodser 108

Pris vejl. 299,95 / 176,25 eks moms Kolli 6



43209 Elsa og Nokkens isstald V29

2057 68805

Produktfunktioner
• Byggeri, leg, omsorg – Giv enhver dyrefan eller Disney-fan en gave fuld af legemuligheder, der kan 
inspirere til fantasifuldt sjov, med LEGO® ǀ Disney sættet Elsa og Nokkens isstald (43209)
• Hurtige, modeller sjove – Dette sæt med 53 elementer indeholder en minidukkefigur af Disneys Elsa, 
LEGO® hestefigur af Nokken og en stald. Legen starter med byggeprocessen ved hjælp af de nyttige 
startklodser og slutter aldrig
• Leg med dyrepleje – Sættet er designet til at hjælpe børn med at udtrykke deres omsorgsfulde side, når 
de hjælper Disneys Elsa med at børste og fodre Nokken i sin stald i skoven
• Sjov gave til børn fra 4 år – Disney-fans vil nyde dette sæt, der er fuldt af fantasifulde muligheder, med 
omgivelser baseret på en Disney Frost-film, hvilket gør den til en fantastisk gave til et barn, der holder af 
dyr
• Leg i perfekt størrelse – Stalden er over 11 cm høj, 13 cm bred og 6 cm dyb, og dermed er dette sæt 
fantastisk for voksne, der gerne vil dele byggeoplevelsen og den sjove leg med deres barn
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan unge byggere zoome ind på, dreje 
og visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
• Elementer sikrer problemfrit byggeri – Dette 4+-sæt indeholder startklodser. Antal klodser 53

Pris vejl. 129,95 / 76,35 eks moms Kolli 4



43207 Ariels undervandspalads V29

2057 68806

Produktfunktioner
• Kreativ leg – Giv enhver Disney-fan en gave fyldt med funktioner, detaljer og tilbehør, der kan inspirere til 
fantasifuld rolleleg, med det sjove LEGO® ǀ Disney sæt Ariels undervandspalads (43207)
• Hvad er der i æsken? – Dette sæt med 498 elementer omfatter et palads med en rutsjebane, bevægelige 
møbler og store og små delfinkareter samt masser af tilbehør, der kan sætte gang i langvarig leg
• Ikoniske karakterer – Med minidukkefigurer af Disneys Ariel, Arista og kong Triton samt LEGO® figurer af 
Sebastian og Tumle er dette sæt designet endeløs tile fantasifulde
• Sjov gave til børn fra 6 år – Børn vil elske dette sæt af høj kvalitet, fyldt med fysiske legemuligheder. 
Byggesættet er baseret på en elsket Disney-film og vil virkelig imponere Disney Princess-fans
• Detaljer, der sætter gang i legen – Paladset er over 28 cm højt, 31 cm bredt og 12 cm dybt, så sættet er 
designet til langvarig leg og ser fantastisk ud, når det udstilles
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje og 
visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
• Vigtige færdigheder for livet – Dette Disney Princess-byggesæt rummer detaljerede minidukkefigurer og 
en genkendelig model. Antal klodser 498

Pris vejl. 899,00 / 559,25 eks moms Kolli 4



43198 Annas Slotsgård V29

2057 68807

Produktfunktioner
• Fantasifuld festleg – Giv en fan af Disneys Frost 2 en overraskelse med LEGO® ǀ Disney byggesættet 
Annas slotsgård (43198). Den sjove oplevelse starter med byggeriet og stopper aldrig
• Hvad er der i sættet? – Dette sæt med 74 elementer indeholder en gård med et springvand, der kan 
bygges, og en "diamant"-kjole, som kan forvandles, så der kan opbevares en minidukkefigur indeni
• Velkendte karakterer – Sættet indeholder Disney Princess Anna og en LEGO® figur af salamanderen 
Bruni, og det kan kombineres med andre Disney-sæt (sælges separat) eller bruges til ubegrænset leg for 
sig selv
• Opfindsom gave til børn fra 5 år – Børn vil elske dette sæt, der er fuldt af fantasifulde muligheder. Det 
genskaber en scene fra D = isney-filmen Frost 2 og vil være en sjov julegave eller "bare fordi"-overraskelse
• Leg på farten – Gårdspladsen med springvand er over 14 cm høj, 14 cm bred og 11 cm dyb, så dette sæt 
har en størrelse, børn kan bygge og lege med, når som helst og hvor som helst
• Interaktivt digitalt byggeri – Med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere zoome ind på, dreje og 
visualisere en digital version af deres model, mens de bygger
• Sjov at samle på – LEGO® ǀ Disney sortimentet med diamantkjoler rummer en række sæt til børn og fans 
. Antal klodser 74

Pris vejl. 89.95 / 582,85 eks moms Kolli 4



43198 Annas Slotsgård V29

2057 68808

Produktfunktioner
• Giv en Disney-fan et magisk hus fuldt af farver og overraskelser med det helt særlige LEGO® ǀ Disney sæt 
Madrigal-huset (43202) sæt. Eventyret starter, når æsken åbnes!
• Find ud af, hvem der bor i huset! Sæt rummer 587 elementer, har 3 etager, en roterende vindmåler, 
vippende seng og vinkende skodder, et unikt klistermærkeark samt masser af tilbehør, der kan sætte gang 
i endeløse historier.
• Med minidukkefigurer af Disneys Abuela og Mirabel, en mikrodukkefigur af Antonio samt LEGO® figurer 
af Chispi og sommerfugle er dette farverige sæt i 3 etager skabt til kreativt sjov.
• Enhver fan af Disneys Encanto fra 6 år vil blive begejstret over denne trendsættende gave. Huset har 
mange værelse, forskellige funktioner fra filmen samt detaljer og tilbehør, der kan inspirere til leg.
• Uendeligt kreativt sjov. Huset er over 26 cm højt, 20 cm bredt og 10 cm dybt, så dette sæt er perfekt til 
længerevarende leg og ser fantastisk ud, når det står fremme.
• Vil du give børn en endnu sejere byggeoplevelse? Det kan du nu med de digitale vejledninger i 
Instructions PLUS! Med intuitive funktioner som zoom-, dreje- og spøgelsestilstande er det LEGO® byggeri 
i den digitale tidsalder!
• Dette byggelegetøj fra Disneys Encanto indeholder detaljerede mini- ogs . Antal klodser 587

Pris vejl. 449,00 / 279,30 eks moms Kolli 3



43200 Antonios magiske dør V29

2057 68809

Produktfunktioner
• Tag filmbaseret rolleleg eller kreativt sjov med hjem med LEGO® ǀ Disney sættet Antonios magiske dør 
(43200). Legen starter, når døren låses op og åbnes!
• Hvad er der bag døren? Dette byggelegetøj med 99 elementer omfatter en "dør", der kan åbnes og har 
en fungerende lås, nøgle på en nøglering og et byggeri i midten, klistermærkeark og igangsættere som 
start på fantasifulde historier.
• Sættet indeholder Disneys Antonio og Mirabel samt LEGO® figurer af Chispi og Parce, så det er lavet til 
fantasifulde eventyr for sig selv eller kombineret med andre Encanto- eller Disney-sæt (sælges separat).
• Enhver fan af Disneys Encanto fra 5 år vil elske denne unikke gave. "Døren" åbner ind til en mikroverden 
med en hævbar hængekøje og jaguarhule samt seje detaljer, funktioner og tilbehør, der kan inspirere til 
leg.
• Transportable eventyr. Den åbne "dør" er over 7 cm høj, 22 cm bred og 12 cm dyb, så sættet kan nemt 
tages med på legeaftaler og ser fantastisk ud, når det står fremme.
• Vil du give børn en endnu sejere byggeoplevelse? Det kan du nu med de digitale vejledninger i 
Instructions PLUS! Med intuitive funktioner som zoom-, dreje- og spøgelsestilstande er det LEGO® byggeri 
i den digitale tidsalder!
• Dette byggelegetøj fra Disneys Encanto ind. Antal klodser 99

Pris vejl. 179,95 / 105,75 eks moms Kolli 6



43201 Isabelas magiske dør V29

2057 688010

Produktfunktioner
• Giv børn filminspirerede legemuligheder med det unikke LEGO® ǀ Disney sæt Isabelas magiske dør 
(43201). Alt det sjove starter, når døren låses op og åbnes!
• Hvad er der bag den låste dør? Dette sæt med 114 elementer omfatter en "dør", der kan åbnes og har 
en fungerende lås, nøgle på en nøglering og et byggeri i midten, klistermærkeark og masser af 
igangsættere som start på fantasifuld leg.
• Sættet indeholder Disney-karaktererne Isabela, Luisa og Mirabel samt LEGO® figurer af fugl og 
sommerfugle, så det er lavet til fantasifulde eventyr for sig selv eller kombineret med andre sæt (sælges 
separat).
• Enhver fan af Disneys Encanto fra 5 år vil elske denne unikke gave. "Døren" åbner ind til en komplet 
mikroverden med fungerende lås og drejeskive samt detaljer, funktioner og tilbehør, der kan inspirere til 
leg.
• Transportable eventyr. Den åbne "dør" er over 7 cm høj, 22 cm bred og 12 cm dyb, så sættet kan nemt 
tages med på legeaftaler og ser fantastisk ud, når det står fremme.
• Vil du give børn en endnu sejere byggeoplevelse? Det kan du nu med de digitale vejledninger i 
Instructions PLUS! Med intuitive funktioner som zoom-, dreje- og spøgelsestilstande er det LEGO® byggeri 
i den digitale tidsalder!
• Dette byggelegetøj fra Disneys Encanto. Antal klodser 114

Pris vejl. 179,95 / 105,75 eks moms Kolli 6



43193 Ariel, Belle, Askepot og Tia.. V29

2057 688011

Produktfunktioner
• Sæt gang i kreativ rolleleg, eller udspil yndlingsfilmscener med LEGO® ǀ Disney sættet Ariel, Belle, 
Askepot og Tianas bog-eventyr (43193). Legen starter, når bogen åbnes!
• Hvilke sjove oplevelser venter på slottet? Dette seje sæt indeholder en bog, der kan åbnes og indeholder 
en 2-sidet slotsmodel, en lille karet, klistermærker til udsmykning og masser af igangsætningselementer til 
fantasifuldt sjov.
• 4 elskede mikrofigurer – Disneys Askepot, Tiana, Belle og Ariel – er klar til eventyr i dette byggelegetøj, 
sammen med LEGO® figurer af Bum, Lymiere en delfin og en frø.
• Alle Disney Princess-fans fra 5 år vil elske dette sæt. Åbn bogen for at få adgang til en komplet 
mikroverden, fuld af spændende detaljer og elementer, der vil begejstre ethvert barn som en lille 
belønning eller hyggegave.
• Kompakt sjov på farten. Den åbne bog er over 8 cm høj, 23 cm bred og 12 cm dyb, og dermed er dette 
sæt stort nok til nye eventyr og småt nok til at tage med til leg på farten.
• Vil du give børn en endnu mere fantastisk byggeoplevelse? Det kan du nu med digitale Instructions
PLUS! Med intuitive funktioner som zoom-, dreje- og ""spøgelses""-tilstand er det LEGO® byggeri i den 
digitale tidsalder!
• Dette Disney Princess-byggesæt i form af en eventyrb. Antal klodser 130

Pris vejl. 229,95 / 135,10 eks moms Kolli 6



43195 Belle og Rapunzels kongelige.. V29

2057 688012

Produktfunktioner
• Sæt gang i sjov rolleleg med LEGO® ǀ Disney sættet Belle og Rapunzels kongelige stalde (43195), en 
anderledes og unik Disney Princess-gave, der kan bygges. Legen starter med byggeriet og slutter aldrig!
• Der venter opfindsomme eventyr forude. Dette kreative sæt indeholder en stald i 3 etager med 5 rum, 2 
små, aftagelige bokse, et kl = istermærkeark og masser af igangsætningselementer til fantasifuldt sjov.
• 2 elskede figurer, Disneys Belle og Rapunzel, er klar til at arbejde og lege i dette byggelegetøj af højeste 
kvalitet. Det fantastiske sæt indeholder også 2 LEGO® hestefigurer – Maximus og Philippe.
• Alle Disney Princess-fans fra 5 år vil elske dette sæt. Børn kan skabe endeløse historier med dette 
førsteklasses gavesæt, der vil imponere vennerne og er perfekt til timevis af fantasifuld leg.
• Til leg eller udstilling. Stalden og de tilhørende bokse er over 24 cm høje, 33 cm brede og 7 cm dybe, og 
dermed er dette både perfekt til at lege med og til at have stående på en hylde.
• Vil du give børn en endnu mere fantastisk byggeoplevelse? Det kan du nu med digitale Instructions
PLUS! Med intuitive funktioner som zoom-, dreje- og ""spøgelses""-tilstand er det LEGO® byggeri i den 
digitale tidsalder!
• Dette Disney Princess-byggesæt indeholder Antal klodser 239

Pris vejl. 449,00 / 279,30 eks moms Kolli 6



43196 Belle og Udyrets slot V29

2057 688013

Produktfunktioner
• Inspirer til magisk og kreativ leg med det fantastiske LEGO® ǀ Disney sæt Belle og Udyrets slot (43196) –
en perfekt lille gave til børn og fans af Disneys Skønheden og Udyret.
• Skab et 2-etagers slot med et drejende dansegulv, roterende skab, 3 minidukkefigurer (inklusive 2 
versioner af Belle og et udyrshoved til prinsen), hesten Philippe og 6 andre LEGO® figurer.
• Det seje LEGO® ǀ Disney sæt er fyldt med tilbehør, bl.a. et iturevet portræt af prinsen og en fortryllet 
rose. Perfekt til at udspille populære filmscener eller til sjov leg uden facitliste.
• Alle fans af Disneys Skønheden og Udyret vil elske dette sæt. Slottet er fyldt med kendte og uventede 
detaljer og er dermed et spændende og unikt byggelegetøj som gave til drenge og piger fra 6 år.
• Slottet er over 27 cm højt og 32 cm bredt, så dette sæt er både smukt at se på og perfekt som 
inspiration til masser af kreativ og sjov leg.
• Trykt byggevejledning er super, mens de digitale Instructions PLUS er fantastiske! De findes i appen 
LEGO® Byggevejledninger og hjælper selv yngre byggere med at zoome ind på og se deres modeller, mens 
de bygger.
• Giv børn fantastiske figurer mellem hænderne og scener, de kan udspille, med LEGO® ǀ Disney sæt. Dette 
sjove byggelegetøj omfatter igangsæt Antal klodser 505

Pris vejl. 899,00 / 559,25 eks moms Kolli 6



43194 Anna og Elsas Frost-vinterland V29

2057 688014

Produktfunktioner
• LEGO® ǀ Disney 4+-sættet Anna og Elsas Frost-vinterland (43194) er fyldt med detaljer og funktioner, der 
hjælper børn med at lære at bygge, mens de tilbringer tid sammen med Disneys Anna, Elsa og deres 
venner.
• Sættet indeholder et isslot, 3 små modeller, minidukkefigurer af Disneys Anna og Elsa samt LEGO® 
figurer af Olaf og 3 snevæsner. S = tartklodserne sætter gang i byggeriet, så der er mere tid til leg!
• Fans af Disneys Frost vil elske tilbehøret, der omfatter en isstol, lanterne, glasklokke og skattekiste med 
krone og diamanter. Perfekt til at udspille populære filmscener eller til leg uden facitliste.
• En perfekt hverdagsgave til drenge eller piger fra 4 år, der fortjener en lille ekstrating. Beløn en flot 
indsats med en sjov gave, der kan underholde i timevis og give børn kreative byggefærdigheder.
• Isslottet er over 23 cm højt og 13 cm bredt og er dermed perfekt til ubegrænset leg. Det passer sammen 
med alle andre LEGO® klodser, så det kan udvides, i takt med at børns byggeevner vokser.
• Den nemme billedvejledning er perfekt til børn, som endnu ikke kan læse, mens de digitale Instructions
PLUS i appen LEGO® Byggevejledninger hjælper børn med at se deres modeller, mens de bygger.
• 4+-legesæt er en sjov måde for børn at lære at bygge Antal klodser 154

Pris vejl. 399,00 / 248,25 eks moms Kolli 4



43192 Askepots royale karet V29

2057 688015

Produktfunktioner
• Inspirer til spændende rolleleg eller endeløs kreativ leg med det bedårende LEGO® ǀ Disney sæt 
Askepots royale karet (43192), en fremragende lille gave til børn og fans af Disneys Askepot.
• Udforsk en karet med plads til 2 minidukker, et græskarbed med et lille bord og en skattekiste, der 
passer bag på vognen, samt 3 LEGO® dyrefigurer.
• Dette fantastiske LEGO® ǀ Disney sæt er fyldt med sjovt tilbehør, bl.a. en invitation til bal, tryllestav, 
krone og glassko. Perfekt til at udspille populære filmscener eller ubegrænset sjov rolleleg.
• Enhver fan af Disneys Askepot vil elske dette sæt. Kareten i guld og hvid med sit hestespand vil være en 
spændende gave til jul, fødselsdag eller enhver anden anledning til drenge og piger fra 6 år.
• Heste og vogn er over 13 cm høje, 27 cm lange og 9 cm brede, og dermed er dette sæt perfekt til leg 
eller fremvisning og inspirerer til masser af kreativ og sjov rolleleg.
• Trykte byggevejledninger er gode, men de digitale Instructions PLUS-guider er helt fantastiske! Med 
appen LEGO® Byggevejledninger kan selv små byggere zoome ind på og se modellerne, mens de bygger.
• Giv børn fantastiske figurer og scener at udspille med LEGO® ǀ Disney sæt. Dette sjove byggelegetøj 
rummer historiestartere, der hjælper med Antal klodser 237
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43189 Elsa og Nokkens bog-eventyr V29

2057 688016

Produktfunktioner
• Sæt gang i spændende filmbaseret rolleleg eller kreativt sjov med LEGO® ǀ Disney sættet Elsa og 
Nokkens bog-eventyr (43189). Legen starter, når bogen åbnes!
• Hvad venter i den fortryllede skov og længere nordpå? Dette seje sæt indeholder en bog, der kan åbnes 
og har en 2-sidet model i midten, klistermærker til udsmykning og masser af igangsætningselementer til 
fantasifuldt sjov.
• De elskede mikrofigurer, bl.a. Disneys Elsa, Olaf, jordkæmpen, Nokken og Iduna, er klar til eventyr i dette 
bygbare legetøj eller sammen med andre sæt i nye og sjove historier.
• Enhver fan af Disneys Frost II vil elske dette sæt. Bogen åbnes og afslører en komplet mikroverden, der 
vil begejstre ethvert barn som en fremragende gave til hverdag, jul eller fødselsdag for drenge og piger fra 
5 år.
• Bærbare eventyr. Den åbne bog er over 23 cm bred, 12 cm dyb og 8 cm høj, og dermed er dette sæt 
stort nok til nye eskapader og småt nok til at tage med til sjov på farten.
• Trykte byggevejledninger er gode, men de digitale Instructions PLUS-guider er helt fantastiske! Med 
appen LEGO® Byggevejledninger kan selv små byggere zoome ind på og se modellerne, mens de bygger.
• Dette bygbare legetøjshus fra Disneys Frost II har detaljerede mikrodukkefigurer og genkendelige Antal 
klodser 125
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43187 Rapunzels tårn V29

2057 688017

Produktfunktioner
• Giv Disney Princess-fans i alle aldre en spændende og tilfredsstillende byggeoplevelse med LEGO® e = r 
fremragende for børn at lege med, så de kan styrke deres kreative evner. Børn kan bygge tårnet og de små 
modeller og derefter udspille filmscener eller finde på nye historier.
• Fans af Disneys To på flugt vil elske dette sæt med alle dets sjove detaljer og smarte tilbehør. Sættets 
små modeller og sjove historiestartere er med til at gøre dette til den perfekte fødselsdagsgave til børn fra 
6 år.
• Et 4-etagers tårn fyldt med detaljer. Tårnet er over 44 cm højt, 11 cm bredt og 8 cm dybt, så dette 
omfattede sæt kan bygges og leges med igen og igen.
• Fantasiens kraft i en æske. Indeholder let genkendelige minidukker og LEGO® figurer, der er designet, så 
børn kan lege med dem på utallige måder, uden behov for batterier. Åbn æsken, og start legen ved at 
bygge.
• Den nemme byggeproces øger børns selvtillid. Klar, billedbaseret vejledning hjælper børn med at styrke 
deres bygge- og legeevner, når de skaber et tårn til Disneys Rapunzel, Flynn og kamæleonen Pascal.
• Lad børn fordybe sig i spændingen og magien fra Disney-filmen To på flugt med dette LEGO®
Antal klodser 369
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41168 Elsas smykkeskrinsmodel V29

2057 688018

Produktfunktioner
• Indeholder en minidukkefigur af Elsa og en LEGO® Nokk-figur.
• Omfatter et Elsa Frost-smykkeskrin med med aflåselig skuffe, spejl, drejefunktion til Elsa og Nokken og 2 
LEGO® ringe.
• Opbevar yndlingssmykker i skuffen, og brug låsefunktionen til at opbevare dem sikkert.
• Dette smukke skrin er en perfekt jule- eller fødselsdagsgave til fans af Disneys Frost-film.
• Disney-figurerne kan fjernes og tilføjes til alle andre samlinger af LEGO® Disney minifigurer og 
minidukkefigurer.
• Modellen er over 23 cm høj, 15 cm bred og 12 cm dyb. Antal klodser 300
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41166 Elsas vogneventyr V29

2057 688019

Produktfunktioner
• LEGO® 4+-sæt er designet til at være sjove og nemme for de mindste og kan styrke deres selvtillid ved 
hjælp af enkle byggevejledninger, der giver den perfekte start på byggeri med LEGO klodser.
• Indeholder en minidukkefigur af Elsa fra Frost samt 2 LEGO® rensdyrfigurer: Sven og en rensdyrunge.
• Omfatter Elsas vogn med plads til 2 minidukkefigurer, seletøj til fastgørelse til Sven, stald med vandtrug 
og bål, fodertrug og et Frost-skovtursområde.
• Rensdyret Svens bygbare legetøjsvogn har et startklodselement, så dit barn hurtigt kan komme i gang 
med at bygge og lege i et spændende LEGO® l Disney Frost-eventyr.
• Tilbehør: gulerod, småkage, kagedåse, skumfidus og børste.
• LEGO® 4+ præsenterer dit barn for et stort univers bestående af yndlingsfigurer fra film og tv-serier samt 
hverdagens helte.
• De kreative LEGO® 4+-legesæt hed tidligere LEGO Juniors og passer sammen med alle LEGO byg selv-
sæt.
• Dette byg selv-legetøj med Elsa er en god gaveidé til små børn. Antal klodser 116
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