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Beskrivning
Författare: Astrid Lindgren.
Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och roliga pyssel.

Annan Information
8 maj 2010 . Nyutgåvan innehåller ett nytryck av originalillustrationerna och boken är tryckt på
extra fint papper för att göra bilderna rättvisa. Pippi Långstrumps pysselbok innehåller massor
av pyssel för alla Pippiälskare. I mitten finns också klistermärken med Pippi och hennes
vänner. Exempel på pyssel är att hjälpa.

Found 9667 products matching Pippi Pysselbok - Prick till Prick [232ms]. Products without
images have been hidden. Click here to show products without images. Products without
images have been hidden. Click here to show products without images. Go to the productFind
similar products. 579683. 3 pack pippi scarfs.
Pettson och Findus: Leta och pussla med Findus. När vädret är dåligt har Findus inte lust att
leka ute. Då sitter han inne med Pettson och .. 6,90€ Exkl.moms: 6,27€. Köp. Pippi pysselbok.
Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och roliga
pyssel.Förlag:.. 6,50€ Exkl.moms: 5,91€. Köp.
9 maj 2016 . Pysselbok - Pippi Långstrump - Rolig pysselbok med Pippi Långstrump, med två
ark med fina klistermärken. Med den här pysselboken kan barnen sysselsätt.
En härlig och tjock pysselbok i färg!48 sidor fyllda med kluriga och roliga pysselLäsålder: 3-6
årAntal sidor: 48Förlag: Rabén & SjögrenDimensioner: 300 x 21.
pippil pippi-pysselbok—-astrid-lindgren. 11 juli, 2017. Dela? Om Krakel. Krakel Kläder &
Kul ligger i Jönköping city, på Lantmätargränd 49. Hos oss hittar du kläder och leksaker från
bl a Nova Star, Molo, How to kiss a frog, Ebbe, Djeco, Vilac, Moulin Roty, Krabat, Kalikå och
många fler. Läs mer om vår butik.
Produktinformation. Produktnummer: 9805470. Pysselbok med klistermärken med motiv från
Pippi. Här får du en massa roliga pyssel med Pippi och hennes vänner. Finn fem fel, gissa
skuggan, leta saker, hitta rätt väg, kopiera rutnät, vilka hör ihop och många andra roliga
uppgifter. Rekommenderas ej till barn under 3år.
<p> Nu kommer Pipp med en ny pysselbok med ännu fler pyssel! Trettiotvĺ roliga och
spännande sidor. Pippi, Tommy och Annika är ute och fiskar. Vem fĺr vad? Hur mĺnga flaskor
ser du i sockerdicksträdet? Hjälp Herr Nilsson att hitta rätt bit till den trasiga koppen!
Köp Pysselbok Pippi Långstrump för 50 :-. Upptäck även andra Pysselbok hos Lekcenter Din Lekia och Babya butik online.
3 sep 2014 . Äntligen kommer en fin pysselbok i färg med Pippi och hennes vänner. Nu ska vi
leka affär! Här kan allt hända. I mitten finns ett pysselark som du kan klippa till och leka affär
med.
Alla Pippis bästa och klurigaste pyssel hittar du i den här boken. Rita, måla, räkna och skriv
med Pippi, Tommy och Annika, både när de är hemma i Villa Villerkulla och nere i
Söderhavet, En extra tjock pysselbok för hela familjen! Rabén&Sjölund förlag.
Kunder som köpte "Pysselbok Pippi" tittade även på. Pussel Klä På Björnar 48 Bitar. Köp nu.
KAMPANJ. -20%. MELISSA & DOUG · Pussel Klä På Björnar 48 Bitar. 119 kr Ord.pris: 149
kr. I lager. Doktorset 25 Delar Med Rock. Köp nu. Alrico · Doktorset 25 Delar Med Rock. 219
kr. I lager. Pysselbok Babblarna. Köp nu.
7 apr 2011 . Ibland får jag pippi på nåt visst pyssel och gör det om och om igen. Just nu har
jag pippi på såna här små fina pappersrosetter. Så kul att göra, går jättefort och så får man
både använda sina fina Rie Elise Larsen-papper och återanvända gamla böcker. Här finns en
video (med musik) där Rie Elise Larsen.
Äntligen kommer en fin pysselbok i färg med Pippi och hennes vänner. Nu ska vi leka affär!
Här kan allt hända. I mitten finns ett pysselark som du kan klippa till och leka affär med.
Illustratör: Ingrid Vang Nyman Läsålder: 3-6. Artnr:9789129694406. 50 kr. Spara i mina
favoriter.
Papperssugrör Randiga, Cerise 10 st 29 kr; Always Simply Fits Normal Plus 12-pack 20 kr;
Kung Fu Panda 3, Duk 59 kr; Raid Radarspray Getingspray 300 ml 73 kr; Spindlar 10-pack 49
kr; Solglasögon 5 st 39 kr; Carnival Röd Vågor, Tallrikar 8 st 39 kr. Copyright ©2017
Alltförer.se.
Komplett Pippidräkt + kängor + peruk. Käpphäst Lilla gubben. Allt utom peruken är av

märket Micki. På förklädet finns några små streck, se bild.
Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och roliga pyssel.
Glada Apan - Alfabetsplanscher, träleksaker och gosedjur på nätet - Gladaapan.se :
Barnböcker och pysselböcker - Barn & baby Leksaker Barnrum Alfabetsplanscher,
Träleksaker, gosedjur, köpa träleksaker på nätet, Glada Apan Leksaksaffär, leksaker online,
alfabetsaffisch, Sophie the Giraffe, träpussel, mjukisdjur,.
Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Syftet med
bloggen är att hålla föräldrar och barn uppdaterade på vad som händer i verksamheten.
Personalen kommer att uppdatera bloggen med aktuella händelser varje vecka.
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Leksaker. Vi hjälper dig att hitta rätt
Pippi - Pysselbok Leksak och göra ett billigt & tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger dig pengar
tillbaka om något går fel. Välkommen till PriceRunner!
Beställ boken Pippi pysselbok med klistermärken av Astrid Lindgren (ISBN I mitten finns ett
pysselark som du kan klippa till och leka affär med. Läs mer. Köp boken Pippi pysselbok av.
Astrid Lindgren (ISBN 9789129696592) hos Adlibris.se.Fraktfritt Djuren i skogen lär mig
skriva : Pysselbok med klistermärken. Köp boken.
Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och roliga pyssel.
Pippi pysselbok. av Astrid Lindgren, Ingrid Vang Nyman. Äntligen en härlig och tjock
pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och roliga pyssel. Utgiven april 2015. Läs mer.
32 pyssel med kastanjer och ekollon. 2017-08-22. 8 tips på hur du kan ge barnteckningar evigt
liv. 2017-08-22. 16 enkla och söta höstpyssel för barn. 2017-08-15. 19 roliga och enkla pyssel
med kottar. 2017-07-04 . Snöflingor med Pippi, Lilla My och Miffy. 2016-12-16.
Liten och söt pyssel och målarbok för de yngre barnen på kalaset. Boken har 16 sidor med
varierande pyssel och målarsidor.
Barnbokhandeln.com, din barnbokhandel på Internet med bra barnböcker och mycket mer.
Pippi Långstump, Pysselbok erbjuder dig 48 sidor av pyssel och klurigheter. Nu kan du måla,
rita och räkna med Pippi, Annika och Tommy! Denna bok är perfekt för pysselstunden då den
är lärorik och rolig att pyssla med.
piratkalas. Pippis pappas polare - piraterna! Enkla tjuvar eller galanta herrar i trikåer med
högadlig bakgrund? I vilket fall som helst är de mytomspunna - piraterna! Här hittar du roliga
piratpysselblad och tips till piratkalaset!
Alla Pippis bästa och klurigaste pyssel hittar du i den här boken. Rita, måla, räkna och skriv
med Pippi, Tommy och Annika, både när de är hemma i Villa Villekulla och nere i
Söderhavet. En extratjock pysselbok för hela familjen! 45 sidor att pyssla på, facit finns längst
bak i boken.
En pysselbok i miniformat, som passar perfekt att ta med sig till stranden, på tåget eller i bilen.
Minipyssel - måla och pyssla med Pippi och hennes vänner. E.
Köp böcker vars titel matchar 'Pippi pysselbok':
29 nov 2017 . Äntligen kommer en fin pysselbok i färg med Pippi och hennes vänner. Nu ska
vi leka affär! Här kan allt hända. I mitten finns ett pysselark som du kan klippa till och leka
affär med.
Rolig adventskalender från Raben & Sjögren som innehåller 24 luckor med överraskningar
från Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. Små kvalitetsböcker för barn mellan 2-6 år.
Pysselböcker, pussel, målarböcker, figurark, berättelser och mycket mer. Bästa nedräkningen
där barnen får en mysig och rolig stund varje.
Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och roliga pyssel.
Pris: 40 kr. övrigt, 2015. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Pippi pysselbok av Astrid
Lindgren (ISBN 9789129696592) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.

Pysselbok med klistermärken med motiv från Pippi. Här får du en massa roliga pyssel med
Pippi och hennes vänner. Finn fem fel, gissa skuggan, leta saker, hitta rätt väg, kopiera rutnät,
vilka hör ihop och många andra roliga uppgifter. Rekommenderas ej till barn under 3år.
Berätta för en vän · Skriv en recension.
Pysselbok, Pippi Långstrump - En härlig och tjock pysselbok i färg! Pysselboken innehåller 48
sidor fyllda med kluriga och roliga pyssel.
Köp Pippi, Jubileums-pysselbok Till Bäst Pris! Hos Leksakbutiken Hittar Du De Bästa Priser,
Vi Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande Leverantörer..
England khl murteglet och nytänkare med 7–1. Först och Målarbok/Pysselbok, 2010. Den här
utgåvan av Pippi. Långstrumps pysselbok blå är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller
andra böcker av samma väderpresentatörer trädas påkänningarna fästningsingenjörkompanierband utföra Finntroll, Eluveitie och.
Produktinformation. Pysselbok med klistermärken med motiv från Pippi. Här får du en massa
roliga pyssel med Pippi och hennes vänner. Finn fem fel, gissa skuggan, leta saker, hitta rätt
väg, kopiera rutnät, vilka hör ihop och många andra roliga uppgifter. Rekommenderas ej till
barn under 3år.
27 mar 2013 . Rabén&Sjögren - Pippi Långstrumps Pysselbok: Jämförpriser för Leka, Lära &
Pyssla. Läs en recension om Rabén&Sjögren - Pippi Långstrumps Pysselbok och göra ett bra
köp. - Annonces payantes.
4 sep 2014 . Pysselbok, 2014. Den här utgåvan av Pippi pysselbok med klistermärken är
slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.
Mer information. Pysselbok med klistermärken med motiv från Pippi. Här får du en massa
roliga pyssel med Pippi och hennes vänner. Finn fem fel, gissa skuggan, leta saker, hitta rätt
väg, kopiera rutnät, vilka hör ihop och många andra roliga uppgifter.
Pippi pysselbok med klistermärken (Varer uspesifisert) av forfatter Astrid Lindgren. Pris kr
89. Se flere bøker fra Astrid Lindgren.
Köp Pippi, Pysselbok Mini Till Bäst Pris! Hos Hobby48 Hittar Du De Bästa Priser, Vi
Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande Leverantörer..
Pippi. . Ritmallar när dina barn vill måla och färglägga! pippi långstrump måla och rita bok av
astrid lindgren. PLUSBOK. 19 kr . pippi långstrump pärlset 2000 st pärlor . pippi långstrump
jubileums pysselbok hos. 29 nov 2014 . Det började som en kul idé för att slippa få en ny
mountainbike stulen och det slutade med en riktig.
alfons åberg (4); babblarna (1); bamse (12); barbie (3); batman (2); disney (1); disney cars (1);
disney frozen (3); disney lejonvakten (1); disney princess (3); disney sofia den första (2);
disney vaiana (1); egmont kärnan (68); emil i lönneberga (1); hästen mulle (1); my little pony
(3); paw patrol (1); pettson & findus (1); pippi.
Pippi långstrump emaljburk cup of coffee med lock 1,3 l från muu. 389,00 SEK*. : 29 kr.
Pick&Pack - Pippi Långstrump - Ryggsäck Retro - Pirate Pink. 249,00 SEK*. LitenLeker.se. :
Varierande. Pippi LångstrumpVilla Villekulla med lekmatta. 420,00 SEK*. Lekmer. :
Varierande. Pippi Lĺngstrumps Pysselbok (Gul). 48,97 SEK*.
22 apr 2015 . Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och
roliga pyssel. Finns boken i din butik? Välj butik för att se lagerstatus och eventuellt reservera
boken. Ingen butik vald. Välj butik. 59053. Ja, finns i vald butik. Fåtal kvar i vald butik. Finns
ej i vald butik Välj en annan butik eller.
Erbjudande: Köp Pippi, Pysselbok Mini billigt online ✓ Snabb leverans ✓ Öppet köp ✓ Fina
Kalas. ✓ Pippi, Pysselbok Mini.
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Leksaker. Vi hjälper dig att hitta rätt
Pyssel - Pippi Långstrump Leksak och göra ett billigt & tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger dig

pengar tillbaka om något går fel. Välkommen till PriceRunner!
Pippi pysselväska, Pyssla och läs, var du än är! En liten miniresväska som rymmer stor
underhållning för alla tillfällen. Den är liten och lätt och är perfekt att ta med på resan, i bilen,
på flyget, på tåget, på semestern etc. Med den här pysselväskan får barnen många roliga och
mysiga stunder med Pippi Långstrump! Pyssla.
Pippi pysselbok av Lindgren, Astrid: Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor
fyllda med kluriga och roliga pyssel.
Illustratör: Ingrid Vang NymanLäsålder: 6-9Äntligen får vi pyssla med Pippi!En bok fylld med
roliga pyssel och bus i riktig Pippianda. Hjälp Herr Nilsson att.
Pyssel (88) · Sällskapsspel (88). Varumärke. Aquabeads; BamBam; Bamse; Cars & Planes;
Disney Frozen; Disney Infinity; Disney; Egmont Kärnan; JaBaDaBaDo; LEGO Toys; LEGO;
Lundby; Micki; Minions; Mumin; Paw Patrol; Pippi; Play-Doh; Playbox; Quercetti; Samsonite;
Simba Dickie; Star Wars; Stor; TopModel; Trolls.
Pippi Jubileums Pysselbok 55kr (Micki) - 28 sidor pyssel med klistermärken.
Leklust är en kedja med leksaker från marknadens bästa varumärken, till riktigt låga priser.
22 apr 2015 . Pris: 19 kr. Pysselbok, 2015. Finns i lager. Köp Pippi Minipyssel : Pippi pyssla
och måla av Astrid Lindgren på Bokus.com.
Ptýssla och lär med hjälp av roliga pysselböcker som du hittar hos oss på ICA Hemma.
Minipyssel- Pippi Långstrump måla och pyssla - En pysselbok i miniformat, som passar
perfekt att ta med sig till stranden, på tåget eller i bilen.
Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och roliga pyssel.
Författare: Astrid Lindgren Förlag: Rabén Sjögren Utgiven: 2015-04. Antal sidor: 48. Språk:
Svenska ISBN: 9789129696592. Format: .epub.pdf.mobi.fb2.doc.ibooks.txt.lit.rb.lrf. På vår
webbplats kan du ladda ner komplett boken gratis.
ansträngt oss lite extra för att hitta leksaker utan förlegade könsroller. Här hittar du ett stort
utbud av leksaker för både barn och baby. Handlar babygym, byggklossar, bitringar, böcker
och mjukisdjur. Här hittar du leksaker från väkända varumärken som Pippi Långstrump,
Kärnan, Frost, Disney, LEGO och Lamaze med flera.
Lyssna, pyssla och spela med Pippi Långstrump. Målarbok, pysselbok, ljudbok och datorspel
från Rabén & Sjögren. Ord. pris 356 kr, din deal 179 kr – Let's deal bjuder på frakten.
Välkommen till Lekhallen, leksaker med högt lekvärde och bästa kvalitet.
We have a book PDF Pippi pysselbok Download which is certainly very qualified and reliable.
This Pippi pysselbok PDF Online book is available in PDF, Kindle, Ebook, ePub and also
Mobi formats. Want to have this Pippi pysselbok PDF Kindle book? Easy enough, just you
DOWNLOAD on the button below. Love to man.
Pyssla tillsammans med världens starkaste Pippi! 24 sidor av roliga pyssel och dessutom
massor av klistermärken som ger pysselstunden det där lilla extra.
Köp Pippi Långstrumps andra pysselbok Till Bäst Pris! Hos FyndMarknaden.nu Hittar Du De
Bästa Priser, Vi Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande Leverantörer..
Pippi Pysselbok m. klistermärke.
Välkommen till Nids4Kids. Två av Sveriges största barnbutiker finns nu även på nätet där ni
kan beställa saker till barnen enkelt och säkert.
Pippi Pysselbok Med Klistermärken – Astrid Lindgren · Kategorier Fidget Spinners
Sommarlek Kalas Leksaker Utomhus Babyprodukter Rea-Hörnan Märken Hitta till butik ·
Pippi Pysselbok Med Klistermärken – Astrid Lindgren. Beskrivning; Recensioner (0). En fin
pysselbok i färg med Pippi och hennes vänner. Nu ska vi.
Liten pysselbok lagom att ta med i bilen, på resan eller ge bort tillsammans med lite pennor om

man ska på kalas! Till jul en perfekt liten måla/pysselbok till.
Minions klistermärken 40 st. Minioner. 29,00 SEK. Köp. Lassemajas Detektivbyrå Pysselbok
Silveruppdraget. 49,00 SEK. Köp. Pippi pysselbok med klistermärken. Pippi Långstrump.
49,00 SEK. Köp. Lassemajas Detektivbyrå pysselbok Diamantuppdraget. 49,00 SEK. Köp.
Pippi Långstrump Måla och Rita. Pippi Långstrump.
Äntligen kommer en fin pysselbok i färg med Pippi och hennes vänner. Nu ska vi leka affär!
Här kan allt hända. I mitten finns ett pysselark som du kan klippa till och leka affär med.
21 okt 2015 . Köp Labyrint, Pysselbok, 32 sidor på nätet. Du hittar även andra Skriv- och
målarsaker produkter från Martinex hos Lekmer.se.
Heja Pippi är en härlig pekbok för de minsta med bilder på Pippi, Tommy och Annika som
gör varje människa glad. . Det händer alltid något spännande när Pippi är med i bilden, och
boken avslutas med hejdundrande kalas med tårta på bordet och kaffekoppen på huvudet. Var
först . Pippi pysselbok Lindgren A. 59 kr.
22 apr 2015 . Pris: 38 kr. Pysselbok, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Pippi pysselbok av
Astrid Lindgren på Bokus.com.
30 nov 2015 . Ingen bestämmer över Pippi, hon är en feministisk ikon, en befriare och syster.
Jag önskar att dagens flickor får läsa böckerna om Pippi så de får mod.
Jämför priser på Pippi pysselbok med klistermärken (Övrigt format, 2014), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Pippi pysselbok med klistermärken
(Övrigt format, 2014).
Kelkoo hjälper dig hitta de bästa erbjudandena för Pippi motiv. Jämför pris på Leksaker från
tusentals . Shoppa online och jämför priser för Pippi motiv. Kelkoo jämför Leksaker från våra
webbutiker och hjälper dig att hitta det bästa priset på Pippi motiv. . Unbranded Pippi
pysselbok. FYNDIQ. 89 kr. inkl. frakt: 98 kr.
Kreativt och roligt pyssel som utvecklar fantasi och finmotorik hittar du hos Lek & Lär.
Målarbok/Pysselbok, 2010. Den här utgåvan av Pippi Långstrumps pysselbok blå är slutsåld.
Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma Häftad, 2009. Den här utgåvan av
Pippi Långstrumps pysselbok är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av
samma författare. Enable and reload. Pippi.
18 nov 2017 . Jättefin Pippi pysselbok komplett med klistermärken. Totalt 32 sidor pyssel! Så
gott som nyskick sånär som på två.
Pippi Långstrumps andra pysselbok - Vår butik säljer de billigaste Pyssel & teckna på nätet.
Besök oss för en ny Pippi Långstrumps andra pysselbok.
Pris: 20 kr. övrigt, 2015. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Pippi Minipyssel : Pippi
pyssla och måla av Astrid Lindgren (ISBN 9789129696677) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99
kr.
På Kurrekurreduttön hittar Pippi massor av frukter och insekter - hur många är det av varje?
Vad saknas i Pippis hydda? På mittuppslaget finns klistermärken på Pippi och hennes
kompisar. Ta fram färgpennorna och sätt igång, vet jag!
Till hennes mest kända berättelser hör bland annat Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och
Barnen i Bullerbyn. . Astrid skickade in ett manus med de första berättelserna om Pippi
Långstrump till Bonniers, men fick det refuserat då förläggaren menade att det var för
kontroversiellt ... Ronja Rövardotter, pysselbok - Häftad.
Härlig pysselbok med Pippi! 48 sidor i färg med massor med kul pyssel. 3-6 år.
22 apr 2015 . Äntligen en härlig och tjock pysselbok i färg! 48 sidor fyllda med kluriga och
roliga pyssel.
Köp Pippi Långstrump Jubileums-pysselbok hos bamba.se. Leksaker på nätet. Snabba
leveranser och god service! Bamba älskar leksaker!

Handla Pippi, Jubileums-pysselbok hos Storochliten.se. Du hittar även andra pysselböcker
från Rabén & Sjögren hos Storochliten.se.
Skriv ut och färglägg fina Pippi-bilder. De här bilderna är fria att skriva ut för färgläggning, du
kan antingen klicka på dem så att de blir stora, eller ladda ner pdf-filen och skriva ut bilderna
därifrån. Hoppas att det blir fina bilder!
29 nov 2017 . Här kan du få PDF Pippi pysselbok ePub specialbok för dig. På denna
webbplats finns böcker i PDF-format, Kindle, Ebook, ePub och Mobi. Självklart den här Pippi
pysselbok PDF Ladda ner boken är väldigt intressant för dig att läsa. Inget behov av att köpa
eftersom vi erbjuder gratis bara genom att ladda.
The largest selection of Swedish books, mp3 audio, and learning materials. Read and Listen to
books in Swedish and become more fluent in another language.
Stoppa ner Pippi Pysselbok m. klistermärke i julklappssäcken nu.
PYSSELBOK PIPPI. Artikel 224181. För denna produkt finns ingen beskrivning tillgänglig.
Förhandsgranska. Kundtjänst · Mina Sidor · Om oss · Spelregler · Nyhetsbrev ·
Produktsäkerhet. © Egmont Publishing 2017.
Pippi Pysselbok Jubeleum är en rolig bok i färg fylld med 48 sidor pyssel. Att pylssla är ett bra
sätt för barnen att utveckla sin kreativa och skapande förmåga. Pyssla med Pippi och hennes
vänner, kluriga och roliga utmaningar! Rekommenderad ålder: Från 3 år.
Köp Målar- & Pysselböcker på Childrenshouse.se - fri frakt vid köp över 499:-. Populära
produkter från LEGO, Britax, Emmaljunga, NERF, Pokémon, Fidget Spinners, Babblarna m.fl.
Äntligen kommer en fin pysselbok i färg med Pippi och hennes vänner. Nu ska vi leka affär!
Här kan allt hända. I mitten finns ett pysselark som du kan klippa till och leka affär med..
Pippi Pysselbok - Prick till Prick är en superkul pysselbok med Pippi. I den här pysselboken
får du göra massor av roliga prick-till-prick- pyssel.
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