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I denne boka får du tips og ideer til hvordan du kan lage bl.a. en ridder på gyngehest, prinsesse i eske,
eventyrslott, kjeder, tiara, rammer og prinsessekake. Har klistremerker og maler.
Vår pris 90,-. I denne boka får du tips og ideer til hvordan du kan lage bl.a. en ridder på gyngehest, prinsesse i
eske, eventyrslott, kjeder, tiara, rammer og. Hobbybok for små prinsesser.
Sue Hunter-Jones og Deri Robins. Spiral. 2007. Legg i ønskeliste. Bestselgerklubben - De beste boknyhetene.
De aller beste bøkene. Hobbybok for små prinsesser Sue Hunter-Jones. Levering 2-6 dager. Spiral, Bokmål.
99,-Kjøp. Varen ble lagt i handlekurven Se handlekurv Gå til kassen. Bestilling; Hobbybok for små prinsesser.
ISBN: 9788278226667 Veil. pris: 99.00 kr. Les mer; 1000 klistremerker for gutter. ISBN: 9788278225547
Veil. pris: 59.00 kr.
Boka er så. vi har som plan å utgi en hobbybok for to og firbente babyer. DBD - seler til små prinsesser; DBD
- Skinnhalsbånd; DBD - Smokkesnorer; DBD - smykke-tavler; Norges ledende nettbokhandel med over 6
millioner titler! Svært lave priser, rask levering og fri frakt av bøker ved kjøp over 299,- Jeg er med i en
studentbedrift ved navn Smokk & Pote SB, vi har som plan å utgi en hobbybok for to og firbente babyer. Her
er et teppe i 100% ull som er laget etter. "Kom inn i en eventyrverden hvor prinsesser bor i papirkongeriker
som dukker opp fra noen av de mest kjente. Dette er en herlig inspirasjons- og hobbybok. Hei og god morgen
:-D Hvis jeg var en bok, så ville jeg helt klart vært en eventyrbok - og jeg ville vært prinsessen

