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75335 BD-1™ V29

2057 6880 2

Produktfunktioner
• LEGO® Star Wars™ bygge- og udstillingsmodel af BD-1 (75335) – Fans vil elske at bygge deres egen 
detaljerede klodsmodel af BD-1, u = dforskningsdroiden fra Star Wars Jedi: Fallen Order
• Autentiske detaljer – Den klodsbyggede model har bevægelige led og et hoved, der kan vippes frem, 
tilbage og til siderne, samt et rum til stimbeholdere
• Designet udstilling – Et infoskilt og en LEGO® figur af BD-1, der kan fastgøres ved siden af skiltet, 
fuldender udstillingen
• Samlersæt – Denne BD-1-droide indgår i en serie af LEGO® Star Wars™ bygge- og udstillingsmodeller af 
droider
• Gave af højeste kvalitet til alle fra 14 år – Giv dette byggesæt med 1.062 elementer som en 
fødselsdagsgave eller julegave til fans af Star Wars Jedi: Fallen Order og LEGO® Star Wars™ samlere
• Sjov udstillingsgenstand til ethvert rum – Denne droidemodel af BD-1 bygget af LEGO® klodser er over 
31 cm høj
• Byg ved hjælp af app – Der medfølger vejledning, og med appen LEGO® Byggevejledninger kan byggere
dreje og zoome ind på en digital version af modellen, mens de bygger Antal klodser 1062

Pris vejl 899,00 / 535,25 eks moms Kolli 4



75334 Obi-Wan Kenobi™ mod Darth Va.. V29

2057 6880 3

Produktfunktioner
• Kampsæt med Obi-Wan Kenobi mod Darth Vader (75334) – Genskab en episk lyssværdsduel fra Star 
Wars: Obi-Wan Kenobi med dette actionfyldte LEGO® Star Wars™ legetøj og byggesæt til børn
• 4 LEGO® minifigurer – Obi-Wan Kenobi med blåt lyssværd, Darth Vader med rødt lyssværd, Tala Durith
med blasterpistol og droiden NED-B med tilbehørselementer i form af krafthammer og rygsæk
• Funktioner og detaljer, der inspirerer til leg – 2 roterende kampplatforme, en gennemsigtig stand til Obi-
Wans Kraft-spring, en pop op-funktion med ild, en ovn, der kan åbnes, og en minevogn, der kan væltes og 
tages af
• Sjov gaveidé til børn fra 8 år – Giv dette byggelegetøj med 408 elementer som en fødselsdagsgave eller 
julegave til trendsættende børn, der er vilde med Star Wars: Obi-Wan Kenobi og elsker actionfyldt leg
• Klodsbygget slagmark – Kamppladsen er over 9 cm høj, 24 cm bred og 19 cm dyb
• Trinvis byggevejledning – Der medfølger klar, illustreret guide, så selv Star Wars™ fans, der er 
nybegyndere i forhold til LEGO® sæt, kan bygge med en Jedi-ridders selvtillid
• Byggelegetøj til alle aldre – Med LEGO® Star Wars™ sæt kan børn og voksne fans genskabe 
mindeværdige scener, finde på deres egne historier eller bare udstille modellerne, når de er bygget
Antal klodser 408

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



75336 Inkvisitor-transportskibet S.. V29

2057 6880 4

Produktfunktioner
• Detaljeret, klodsbygget model af Inkvisitor-transportskibet Scythe (75336) – Fans af Star Wars: Obi-Wan 
Kenobi kan udspille dramatiske kampe mellem kejserlige inkvisitorer og Obi-Wan med dette byggelegetøj
• 4 LEGO® Star Wars™ minifigurer – Ben Kenobi med blåt lyssværd samt storinkvisitoren, Reva (Tredje 
Søster) og Femte Broder, hver med dobbelte røde lyssværd
• Autentiske funktioner og detaljer – Inkvisitor-transportskibet Scythe har vinger, der kan foldes op og ned 
til landings- eller flyvetilstand, 2 fjederbetjente skydere og en adgangsrampe, der kan foldes ned fortil
• Nemt at komme til det detaljerede interiør – Cockpittet kan åbnes i toppen og siderne og afslører et 
pilotsæde og 2 passagersæder til minifigurer samt holderclips til deres lyssværd
• Gaveidé til børn fra 9 år – Giv dette byggelegetøj med 924 elementer som en fødselsdagsgave eller 
julegave til børn, der er vilde med Star Wars: Obi-Wan Kenobi, eller som bare elsker Star Wars™ rumskibe
• Til leg og udstilling – Denne byggemodel af et Star Wars™ rumskib er over 14 cm høj, 37 cm lang og 24 
cm bred, og den kan nemt stå fremme mellem legemissioner
• Trykt og digital vejledning – Find trinvis illustreret vejledning i æsken, og download appen LEGO® 
Byggevejledninger for at få digi
Antal klodser 924

Pris vejl 899,00 / 559,25 eks moms Kolli 3



75337 AT-TE-ganger™ V29

2057 6880 5

Produktfunktioner
• Byggelegetøj med AT-TE-ganger (75337) – Børn kan genskabe slaget om Utapau med denne detaljerede 
LEGO® Star Wars™ version af en AT-TE-ganger fra Star Wars: Sith-fyrsternes hævn
• 5 LEGO® minifigurer og 3 LEGO droidefigurer – Klonkommandør Cody, en klonskytte og 3 klonsoldater 
fra 212. angrebsbataljon og 3 kampdroider, alle med våben, samt en dværgedderkopdroide, der kan 
bygges
• Designet til leg – Den flotte AT-TE har bevægelige ben og et udtrækkeligt håndtag til at løfte og bevæge 
den med, og det aftagelige cockpit og de 2 detaljerede kabiner til klonsoldaterne er nemme at komme til
• Legefunktioner – En 360-graders roterende og hævbar tung blasterkanon med 2 knopskydere og et 
sæde til klonskytten fra 212. angrebsbataljon, 6 blasterkanoner, 2 termiske detonator-elementer og meget 
mere
• Gaveidé til børn fra 9 år – Giv dette bygge- og legesæt med 1.082 elementer som fødselsdagsgave eller 
julegave til børn, der elsker filmen Star Wars: Sith-fyrsternes og hævn enhver LEGO® Star Wars™ samler
• Byg sammen – Børn og deres venner eller familie kan dele den sjove oplevelse ved at bygge den 
imponerende AT-TE-ganger, som er over 19 cm høj, 44 cm lang og 24 cm bred
Antal klodser 1082

Pris vejl 1299,00 / 847,40 eks moms Kolli 4



75323 Berettiget V29™

2057 6880 6

Produktfunktioner
• LEGO® Star Wars™ byggemodel af rumskibet Justifier (75323) – Fans kan udspille scener fra sæson 2 af 
Star Wars: De hårde hunde med dette autentisk detaljerede, klodsbyggede rumskib og populære 
karakterer
• 4 LEGO® minifigurer og en droide – Cad Bane med 2 blasterpistoler, Omega med håndjern, Fennec
Shand med en blasterpistol og Hunter med en kniv samt en LEGO droidefigur af Todo 360
• Flyve- og landingstilstande – Fold den bageste motor på dusørjægeren Cad Banes rumskib op til 
flyvetilstand, og fold den ned for automatisk at sænke landingsstellet
• Mange detaljer som inspiration til leg – Et detaljeret cockpit, der er nemt at komme til, 2 termiske 
detonatorelementer, en "laser = "-fængselscelle til Omega, fjederbetjente skydere på vingespidserne og 
ekstra ammunition i vingen
• Sjov gaveidé til børn fra 9 år – Giv dette bygge- og legesæt med 1.022 elementer som en 
fødselsdagsgave, julegave eller særlig belønning til trendsættende børn, der er vilde med Star Wars: De 
hårde hunde
• Til leg og udstilling – Rumskibet Justifier er over 12 cm højt, 38 cm langt og 50 cm bredt og kan nemt stå 
fremme, når det ikke er på legemissioner
Antal klodser 1082

Pris vejl 1299,00 / 847,40 eks moms Kolli 3



75333 Obi-Wan Kenobis™ Jedi-stjern.. V29

2057 6880 7

Produktfunktioner
• LEGO® Star Wars™ byggemodel af rumskibet Justifier (75323) – Fans kan udspille scener fra sæson 2 af 
Star Wars: De hårde hunde med dette autentisk detaljerede, klodsbyggede rumskib og populære 
karakterer
• 4 LEGO® minifigurer og en droide – Cad Bane med 2 blasterpistoler, Omega med håndjern, Fennec
Shand med en blasterpistol og Hunter med en kniv samt en LEGO droidefigur af Todo 360
• Flyve- og landingstilstande – Fold den bageste motor på dusørjægeren Cad Banes rumskib op til 
flyvetilstand, og fold den ned for automatisk at sænke landingsstellet
• Mange detaljer som inspiration til leg – Et detaljeret cockpit, der er nemt at komme til, 2 termiske 
detonatorelementer, en "laser = "-fængselscelle til Omega, fjederbetjente skydere på vingespidserne og 
ekstra ammunition i vingen
• Sjov gaveidé til børn fra 9 år – Giv dette bygge- og legesæt med 1.022 elementer som en 
fødselsdagsgave, julegave eller særlig belønning til trendsættende børn, der er vilde med Star Wars: De 
hårde hunde
• Til leg og udstilling – Rumskibet Justifier er over 12 cm højt, 38 cm langt og 50 cm bredt og kan nemt stå 
fremme, når det ikke er på legemissioner
Antal klodser 282

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



75332 AT-ST™ V29

2057 6880 8

Produktfunktioner
• Lær at bygge med LEGO® Star Wars™ sæt – Introducer mindre børn til eventyr fra Star Wars: Jedi-
ridderen vender tilbage med LEGO 4+ = -versionen af en AT-ST (75332), der indeholder en startklods som 
hjælp til hurtigt at komme i gang med byggeriet
• 3 LEGO® minifigurer med våben – Ewokken Wicket med bue og pil samt en spejdersoldat og AT-ST-fører, 
hver med en blasterpistol, hjælper børn med at udspille action fra slaget om Endor
• Bevægelig AT-ST-ganger, speeder og ewok-udkigspost – AT-ST-gangeren har et cockpit til AT-ST-føreren, 
og ewok-skjulestedet omfatter et træ og en katapult, så Wicket kan affyre stenelementer
• Gaveidé til børn fra 4 år – Dette LEGO® Star Wars™ startsæt med 87 elementer er nemt at bygge og 
ombygge efter kampene, og det vil være en sjov fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til kreative 
børn fra 4 år
• Bærbar leg – AT-ST-modellen kan bygges og er over 12 cm høj, 6 cm lang og 8 cm bred, så den er nem at 
lægge i et barns taske, klar til leg på farten
• Sjovt at bygge sammen – Sættet er designet til at hjælpe mindre børn med at lære at bygge på egen 
hånd eller med hjælp fra ældre søskende søskende eller en voksen
• Gør det digitalt – Gør det ekstra spændende for børn at bygge dette sæt med de digitale guides i appen 
LEGO® By
Antal klodser 87

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



75325 Mandalorianerens N-1-stjerne.. V29

2057 6880 9

Produktfunktioner
• Mandalorianerens N-1-stjernejager (75325) fra Star Wars: The Book of Boba Fett – Fans kan genopleve 
historier fra Star Wars: The Book of Boba Fett på Tatooine med dette autentiske detaljerede byggelegetøj
• 4 Star Wars™ karakterer – LEGO® minifigurer af Mandalorianeren, med tilbehørselementer i form af et 
mørkesværd og en jetpack, og Peli Motto med en skruenøgle, samt LEGO figurer af Grogu og en BD-droide
• Detaljer og funktioner inspirerer til leg – Stjernejageren omfatter minifigurcockpit, passagerplads til 
Grogu, et lille lastrum, en fjederbetjent skyder og masser af autentiske sliddetaljer
• Sjov gaveidé til børn fra 9 år – Giv dette byggelegetøj med 412 elementer som en fødselsdagsgave, 
julegave eller særlig belønning til kreative børn, der elsker Star Wars: The Book of Boba Fett
• Til leg og udstilling – Denne model af en N-1-stjernejager, der kan bygges, er over 7 cm høj, 42 cm lang 
og 29 cm bred, og den kan nemt stå fremme, når det ikke er legetid
• Byggeri med app-hjælp – Find vejledning i æsken og i appen LEGO® Byggevejledninger, som rummer 
digitale visningsværktøjer, der gør den sjove, kreative oplevelsen endnu større
• Byggelegetøj til alle aldre – LEGO® Star Wars™ til børn og voksne fans, og genskab ikoniske scener, Antal 
klodser 412

Pris vejl 549,00 / 341,50 eks moms Kolli 4



75329 Diorama med Dødsstjerne-angreb V29

2057 6880 10

Produktfunktioner
• Diorama med Dødsstjerne-angreb (75329) – Find din kreative Kraft, og genskab dramaet fra en ikonisk 
scene fra Star Wars: Et nyt håb med denne LEGO® bygge- og udstillingsmodel
• Fokuser på de komplekse detaljer – Tag dig tid til at genskabe Dødsstjernens overflade og Darth Vaders 
TIE Advanced-jager og 2 TIE = -jageres jagt på Luke Skywalkers X-wing
• Designet som inspiration til nostalgiske minder – Prikken over i'et på denne udstillingsgenstand er 
pladen med Darth Vaders ord "The Force is strong with this one" (Kraften er stærk hos ham)
• Opbyg din samling – Dette sæt indgår i en samlerserie af LEGO® Star Wars™ bygge- og 
udstillingsmodeller med dioramaer, der hver især skildrer et mindeværdigt Star Wars øjeblik
• Gaveidé – Forkæl dig selv, eller giv dette kvalitetssæt med 665 elementer som julegave eller 
fødselsdagsgave til en voksen Star Wars™ fan eller erfaren LEGO® bygger
• Designet til udstilling – Denne Star Wars™ scene, som kan bygges, er over 10 cm høj, 22 cm bred og 15 
cm dyb
• Trinvis guide – Der medfølger nem, illustreret vejledning som hjælp til den komplekse byggeproces, 
Antal klodser 665

Pris vejl 649,00 / 403,75 eks moms Kolli 3



75330 Diorama med Jedi-træning™ på.. V29

2057 6880 11

Produktfunktioner
• Detaljeret Diorama med Jedi-træning på Dagobah (75330) – Fokuser som Jedi-mester Yoda, mens du 
genskaber en ikonisk scene fra Star Wars: Imperiet slår igen med LEGO® klodser
• 2 LEGO® Star Wars™ minifigurer og en LEGO droidefigur – Luke Skywalker og Yoda med sin stok samt R2-
D2, der gør scenen levende
• Designet til udstilling – Byg Yodas hytte på planeten Dagobah samt vingen på Luke Skywalkers X-wing-
jager, der stikker op af sumpen. Sæt pladen på med Yodas citat: "Do. Eller lad være. Der er ingen try" (Gør 
det. Eller gør det ikke. Glem alt om at prøve)
• Opbyg din samling – Dette sæt indgår i en samlerserie af LEGO® Star Wars™ bygge- og 
udstillingsmodeller med dioramaer, der hver især skildrer en elsket Star Wars scene
• Gaveidé – Forkæl dig selv, eller giv dette sæt med 1.000 elementer som julegave eller fødselsdagsgave til 
en voksen Star Wars™ fan, en passioneret LEGO® bygger eller en samler af LEGO Star Wars dioramaer
• Star Wars™ samlerobjekt af LEGO® klodser, designet til at vække nostalgien – Dette diorama er over 16 
cm højt, 29 cm bredt og 17 cm dybt
• Trinvis vejledning – Er du nybegynder inden for LEGO® byggesæt? Intet problem. Der medfølger 
illustrerede instruktioner i æsken, så du kan bygge med Jedi-mester Yodas selvtillid
Antal klodser 1000

Pris vejl 799,00 / 497,10 eks moms Kolli 3



75327 Lukas Skywalkers™ Rød Fem-hj.. V29

2057 6880 12

Produktfunktioner
• Væk din kreative Kraft – Find fokus og mindfulness som en Jedi, når du bygger denne yderst detaljerede 
LEGO® Star Wars™ model af Luke Skywalkers Red Five-hjelm (75327)
• Ideel til udstilling – Væk minder om scener fra Star Wars™ sagaen, når du gengiver autentiske detaljer på 
Luke Skywalkers hjelm i LEGO® klodser og udstiller den på den indbyggede stand med navneskilt
• Opbyg din samling – Dette sæt indgår i en serie af LEGO® Star Wars® udstillingsmodeller af hjelme, som 
hver især rummer en sjov og medrivende kreativ oplevelse
• Gaveidé – Forkæl dig selv, eller giv dette luksussæt med 675 elementer som gave til en voksen Star 
Wars™ fan, passioneret LEGO® bygger og/eller samler af LEGO Star Wars hjelme
• LEGO® Star Wars™ samlerobjekt designet til at gøre et imponerende visuelt indtryk – Denne 
samlermodel af en Luke Skywalker-hjelm er over 19 cm høj, 12 cm bred og 13 cm dyb
• Trinvis vejledning – Er du nybegynder i forhold til LEGO® byggesæt? Intet problem. Der medfølger nem, 
illustreret vejledning i æsken, så du kan bygge med en Jedi-mesters selvtillid
• Fra en fjern, fjern galakse til din stue – LEGO® Star Wars™ sæt til voksne er af højeste kvalitet og er 
designet til dig som kvali = tetsbevidst hobbyentusiast, der nyder kreative og praktiske
Antal klodser 675

Pris vejl 649,00 / 403,75 eks moms Kolli 4



75324 Mørkesoldat-angreb V29

2057 6880 13

Produktfunktioner
• LEGO® Star Wars™ sæt til kampe mellem Luke Skywalker og mørkesoldater – Fans kan genopleve Luke 
Skywalkers tilbagevenden fra sæson 2 af Star Wars: The Mandalorian med byggesættet Mørkesoldat-
angreb (75324)
• 4 LEGO® minifigurer – Luke Skywalker med et lyssværd og 3 mørkesoldater, hver med en blasterriffel, til 
kreativ rolleleg
• Scene i LEGO® klodser fra den kejserlige lette krydsers indre – En drejelig elevator, roterende 
kampplatform til Luke Skywalker og en glidende "Kraft"-platform, hvor han kan forsvare sig mod en 
mørkesoldat
• Gaveidé til børn fra 8 år – Giv dette byggelegetøj med 166 elementer som en fødselsdagsgave, julegave 
eller sjov belønning til kreative børn, der elsker Star Wars: The Mandalorian
• Bærbar leg – Elevator/korridor-scenen er over 10 cm høj, 18 cm lang og 9 cm bred og passer i et barns 
rygsæk sammen med LEGO® minifigurerne til leg på farten
• Byggeri med digital hjælp – Find vejledning i æsken og i den gratis app LEGO® Byggevejledninger, som 
også har interaktive visningsværktøjer, der giver byggeoplevelsen en ekstra dimension
• LEGO® Star Wars™ byggesæt til alle aldre – Med LEGO Star Wars sæt kan børn (og voksne fans) genskabe 
ikoniske scener, finde på nye historier eller bare udstille modellerne
Antal klodser 166

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



75326 Boba Fetts tronsal V29

2057 6880 14

Produktfunktioner
• Boba Fetts tronsal – Fans af Star Wars: The Book of Boba Fett kan genskabe autentiske detaljer fra 
tronsalen og andre dele af Jabba the Hutts palads med dette LEGO® Star Wars™ sæt (75326)
• 7 LEGO® Star Wars™ minifigurer til kreativ rolleleg – Boba Fett og Fennec Shand, Bib Fortuna, en theelin-
danser, weequay-vagt, gamorreansk vagt og en quarren samt diverse våben
• Legefunktioner – Tronen har en pop op-funktion, der skubber Bib Fortuna væk, og et hemmeligt kammer 
med våben og beskar-barrer, rystende trin, der kan vælte en vagt, en port, der kan åbnes, og meget mere
• Åbnes for at give nem adgang – Fold fronten af byggemodellen ud, og åbn bagsiden for at afsløre et 
køkken og grillområde med grillspyd samt sjove tilbehørselementer, bl.a. spotchka-drinks
• Gaveidé til børn fra 9 år – Giv dette sjove byggelegetøj med 732 elementer som en fødselsdagsgave, 
julegave eller særlig belønning til kreative børn, der elsker Star Wars: The Book of Boba Fett
• Leg, eventyr og udstilling – I bygget tilstand er palads-legesættet over 17 cm højt, 32 cm bredt og 20 cm 
dybt
• Trykt og digital vejledning – Find trinvis illustreret vejledning i æsken, og download appen LEGO® 
Byggevejledninger for at få digitale guides samt zoom-, dreje- og visningsværktøjer Antal klodser 732

Pris vejl 899,00 / 535,25 eks moms Kolli 3



75328 Mandalorianerens hjelm V29

2057 6880 15

Produktfunktioner
• Fokusér din kreativitet – Byg en detaljeret LEGO® Star Wars™ gengivelse af Mandalorianerens hjelm 
(75328) som hyldest til en legen = darisk dusørjæger
• Byg og udstil – Genoplev dine yndlingsøjeblikke fra Star Wars: The Mandalorian, når du gengiver ikoniske 
detaljer fra Mandos hjelm og udstiller den på den klodsbyggede stand med navneskilt
• Genskab en beskar-rustnings glans – Speciallakerede LEGO® elementer og klodser i forskellige grå 
nuancer hjælper dig med at gengive en beskar-rustnings metalliske udseende og hjelmens konturer
• Føj til din samling – Mandalorianerens hjelm indgår i et samlersortiment af LEGO® Star Wars™ bygge- og 
udstillingsmodeller af hjelme, som hver især er designet til at give en berigende og kreativ udfordring
• Sjov gaveidé – Forkæl dig selv, eller giv dette sæt med 584 elementer som fødselsdagsgave, julegave 
eller overraskelse til en fan af Star Wars: The Mandalorian fan eller en LEGO® Star Wars™ samler
• Kompakt og slagkraftig – Denne model af Mandalorianerens hjelm i LEGO® klodser er over 18 cm høj, 11 
cm bred og 12 cm dyb
• Illustreret byggevejledning – Æsken indeholder trinvis vejledning, så du snart kan bygge med selvtillid, 
selv om du er nybegynder i forhold til LEGO® sæt
Antal klodser 584

Pris vejl 649,00 / 403,75 eks moms Kolli 4



75321 Razor Crest™ Microfighter V29

2057 6880 16

Produktfunktioner
• LEGO® Star Wars™ Microfighter, der er hurtig at bygge – Mindre børn kan tage ud på deres egne 
missioner fra Star Wars: The Mandalorian med denne Razor Crest Microfighter (75321), der har 2 
knopskydere
• Indeholder en LEGO minifigur af Mandalorianeren – LEGO minifiguren har motiv af tøj fra sæson 2 af 
Star Wars: The Mandalorian og har en blasterpistol og en jetpack, der kan inspirere til kreativ leg
• Kombiner Microfighters – Dette legesæt, der kan bygges, er nemt at kombinere andre LEGO® Star Wars™
Microfighters for at give endnu flere actionfyldte legemuligheder
• Gaveidé til alle fra 6 år – Giv dette byggelegetøj med 98 elementer til et trendsættende barn som en 
gave til fødselsdag, jul eller enhver anden anledning
• Bærbar leg – Denne Microfighter er over 3 cm høj, 9 cm lang og 8 cm opdrættet. Den er nem at putte i 
et barns rygsæk, klar til leg på farten
• Trinvis byggevejledning – Der medfølger klar, illustreret vejledning, så selv LEGO nybegyndere kan bygge 
dette kampskib fra Star Wars: The Mandalorian på egen hånd og med selvtillid
• LEGO® Star Wars™ sæt til alle aldre – LEGO Star Wars sæt giver kreative børn og voksne fans mulighed 
for at genskabe scener fra Star Wars sagaen, finde på deres egne eventyr samt udstille deres byggelegetø
Antal klodser 98

Pris vejl 99,95 / 58,75 eks moms Kolli 4



75320 Snesoldat Kamppakke V29

2057 6880 17

Produktfunktioner
• Byggesæt til kampleg – Med LEGO® Star Wars™ sættet Snesoldat Battle Pack (75320) kan børn bygge en 
hær og genopleve episke scener fra Star Wars: Imperiet slår igen
• 4 LEGO® minifigurer – En Hoth-spejdersoldat og 3 snesoldater samt 2 blastere, en blasterriffel og en 
blasterpistol
• Minimodeller – Sættet omfatter en kejserlig Hoth-speedercykel (der også kan kombineres med sættet 
AT-AT (75313)), knopskydende tung E-Web-repeterblaster og en sne-skyttegrav med ekstra ammunition
• Gaveidé til børn fra 6 år – Giv dette byggelegetøj med 105 elementer til et barn, der elsker Star Wars: 
Imperiet slår igen, som en gave til fødselsdag, jul eller enhver anden anledning
• Bærbar leg – Speedercyklen er over 3 cm høj, 12 cm lang og 3 cm bred. Det kompakte sæt passer nemt i 
et barns taske, klar til leg overalt
• Interaktiv byggevejledning – Find vejledning i sættet og i den gratis app LEGO® Byggevejledninger, som 
rummer digitale visningsværktøjer, der gør byggeoplevelsen endnu større
• Sæt til alle aldre – Med LEGO® Star Wars™ kan børn og voksne fans genskabe ikoniske scener, finde på 
deres egne unikke historier eller bare udstille modellerne
Antal klodser 105

Pris vejl 179,95 / 105,75  eks moms Kolli 4



75322 Hoth™ AT-ST™ V29

2057 6880 18

Produktfunktioner
• Den første LEGO® Star Wars™ model af en AT-ST fra slaget om Hoth – Med dette autentiske detaljerede 
byggelegetøj (75322) kan fans genskabe episke scener fra Star Wars: Imperiet slår igen
• 3 LEGO® minifigurer og en droide – Chewbacca med snemotiv, Hoth AT-ST-fører og Hoth-oprørssoldat, 
hver med våben, samt en LEGO figur af en kejserlig spionsonde
• Masser af detaljer og funktioner, der inspirerer til leg – AT-ST-gangeren har et minifigurcockpit med 
adgang via en luge og et tag, der kan åbnes, et hjulbetjent drejeligt hoved, 2 fjederbetjente skydere og 
justerbare ben
• Gave af højeste kvalitet til alle fra 9 år – Giv dette byggelegetøj med 586 elementer som en gave til 
fødselsdag eller jul til kreative børn, der elsker Star Wars: Imperiet slår igen
• Til leg og udstilling – AT-ST-gangeren er over 26 cm høj, 16 cm lang og 13 cm bred, og den kan nemt stå 
fremme uden for legetiden
• Byggeri med app-hjælp – Der medfølger vejledning, og med appen LEGO® Byggevejledninger kan 
byggere zoome ind på, dreje og visualisere en digital version af modellen, mens de bygger
• Byggesæt til alle aldre – Med LEGO® Star Wars™ kan børn (og voksne fans) genskabe ikoniske scener, 
finde på deres egne historier eller bare udstille modellerne
Antal klodser 586

Pris vejl 449,00/ 279,15  eks moms Kolli 4



75312 Boba Fetts™ rumskib V29

2057 6880 19

Produktfunktioner
• Børn kan genskabe kampscener fra sæson 2 af Star Wars: The Mandalorian og udspille deres egne 
dusørjægermissioner med denne cool udgave af Boba Fetts rumskib (75312) i LEGO® klodser.
• Indeholder 2 LEGO® minifigurer: Boba Fett med en blaster og Mandalorianeren med sin blasterriffel og 
et beskarspyd, samt en karbon = itklods, der giver endnu flere kreative legemuligheder.
• Rumskibet har et håndtag, der gør det nemt at flyve med, et LEGO® minifigurcockpit, der kan åbnes, 
drejelige vinger, 2 knopskydere, 2 drejelige blasterkanoner (kan ikke skyde) og et rum til en karbonitklods.
• Omfatter også et transportkøretøj til at flytte stjerneskibet på jorden. Køretøjet kan også bruges som 
udstillingsstand, så byggere kan have deres kreation stående fremme i sin lodrette flyvestilling.
• Dette byggesæt rummer en sjov og kreativ aktivitet på egen hånd eller sammen med venner, og det vil 
være den bedste fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til trendsættende børn fra 9 år.
• Rumskibet er over 8 cm højt, 20 cm lang og 20 cm bredt og er en iøjnefaldende udstillingsmodel, der vil 
imponere din unge byggers venner.
• Er du på udkig efter et fantastisk byggelegetøj til et barn, der ikke er vant til LEGO® sæt? Dette Star 
Wars™ sæt på 593 elementer indeh
Antal klodser 593

Pris vejl 449,00/ 279,15  eks moms Kolli 3



75304 Darth Vaders™ hjelm V29

2057 6880 20

Produktfunktioner
• Tag en pause fra hverdagens stress og jag, og nyd noget kvalitetstid med at genskabe hver eneste 
frygtindgydende detalje i Darth Vaders hjelm med dette samlerobjekt af et LEGO® Star Wars™ byggesæt 
(75304).
• Det ikoniske design af Darth Vaders hjelm er gengivet i LEGO® klodser for at vække minder om klassiske 
scener fra Star Wars™ sagaen, og standen med navneskilt fuldender en imponerende udstillingsgenstand.
• Dette sæt indgår i en samlerserie af LEGO® Star Wars™ bygge- og udstillingsmodeller af hjelme – hold 
også udkig efter den flotte Spejdersoldathjelm (75305), der er ny i maj 2021.
• Dette sæt med 834 elementer rummer en kompleks og berigende byggeudfordring og vil være en 
suveræn gave til fødselsdag, andre anledninger eller som overraskelsesgave til enhver Star Wars™ fan, 
erfaren LEGO® bygger eller hobbyentusiast.
• Denne model af Darth Vaders hjelm, der kan bygges, er over 20 cm høj, 15 cm bred og 14 cm dyb. Den 
fylder ikke meget, men vil gøre et stort indtryk.
• Er dette sæt en gave til en kæmpe Star Wars™ fan, der ikke er vant til at bygge med LEGO® klodser? Ikke 
noget problem – det indeholder nem vejledning, så enhver kan gå i gang med denne komplekse 
byggeoplevelse med en Jedi-ridders selvtillid.
Antal klodser 834

Pris vejl 649,00/ 434,80  eks moms Kolli 3


