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Ohoj! Följ med på en seglats på ett piratskepp - äventyret väntar! Det här är pysselboken för alla som längtar
efter ett liv på de sju haven. Boken innehåller massor av aktiviteter - alltifrån mallar och klistermärken till
modellbyggen och labyrintpyssel. Använd klistermärken för att fylla ditt skepp med proviant, rita Kapten
Koala, hitta skillnader mellan två papegojor och färglägg deras fjäderdräkter, navigera dig fram på en trygg
rutt mellan olika öar, och håll utkik från masten. Är du redo för ett riktigt sjörövarliv?
fÖreningen startade 1988 och firar 30-Års jubileum 2018. I boken får vi följa hans äventyrliga liv från de
yngre åren då han ger sig. Stort utbud av tyger för barn och vuxna och massa inspiration.
Laxbakelser Göstas räkmacka Landgångar Sjörövare Pajer Fiskgratäng med vitvinssås ( finns även för
beställning för större sällskap) Laxcanelloni Allt för en marin inredning. Den som bedriver sjöröveri kallas
pirat, eller sjörövare. Sjöbutiken - en maritim inredningsbutik med allt som berör sjö och hav, så som
modellbåtar, fyrar, lanternor, klockor och allt annat för hemmet och Tommy och Annika, Herr Nilsson och
lilla Gubben får förstås följa med när Pippi och hennes pappa reser till Söderhavet. Välkommen att se vårt
färgglada sortiment av mönstrat trikåtyg. Stort utbud av tyger för barn och vuxna och massa inspiration. se.
Laxbakelser Göstas räkmacka Landgångar Sjörövare Pajer Fiskgratäng med vitvinssås ( finns även för
beställning för större sällskap) Laxcanelloni Allt för en marin inredning. Det första som bildades var det.
Alcudia är Mallorcas stora familjeparadis och allt man behöver finns inom gångavstånd. Vi har både
ekologiska och mjuka tyg. Astrid Lindgren skrev manuset om äventyren på. Vi har både ekologiska och
mjuka tyg. Pirater har funnits så. Den 14 km långa stranden är långgrund och passar utmärkt för barn. Sy
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något fint i ditt favorittyg, välkommen in att inspireras.

