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It’s time

KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER OG AFTAL DIN PERSONLIGE AFTEN

MÅ VI LÅNE DIT SPISEBORD
Få vores nyeste ideer indenfor kreative materialer og
aktivitetsredskaber, præsenteret hjemme hos dig selv
og bliv samtidigt præsenteret for specielle tilbud og rabatter

VÆRT / VÆRTINDE
• Vi kommer hjem til dig og holder en hyggelig, sjov og inspirerende aften med de
nyeste materialer og ideer fra vort sortiment
• Invitér dine venner og bekendte til en inspirerende og hyggelig aften hjemme hos
dig. Jo flere, jo bedre. Tilbyd gerne deltagerne, at de hver må tage en gæst med
• Vi arbejder med materialer til både børn og voksne
• Du kan betale for de varer du måtte bestille med MobilePay eller kontant
• Varighed - ca. 2 timer
• Hos toplay stiller vi høje krav til indholdet i alle vores produkter. Alle anvendte
materialer er miljøvenlige og nøje udvalgte, idet vi har en klar holdning til, hvordan
produkter, som anvendes af børn, skal produceres

IQ NORDIC

Holmbladsvej 15 • 8600 Silkeborg
www.toplay.dk
info@toplay.dk • +45 25 24 38 00

It‛s time

FLØJLSBILLEDER

1 stk 49,-

1 af hver 199,- (6stk)

Art nr. 7910 Jungle, 7911 Cirkus, 7912 Delfin, 7913 Fe, 7914 Havfrue
7915 Dino
toplays Fløjlsbilleder (6 forskellige designs) i kraftigt pap har sorte
fløjlslinjer.
De er udstyret med 6 klatter toplay Perlemorsvandfarve. Mal med f.eks.
toplay Vandpensel og mærk hvordan det er nemt at holde sig indenfor
stregerne.
Man kan med fordel male flere gange ovenpå hinanden for at opnå
skyggeeffekter. Når maleriet er færdigt, kan flappen med vandfarverne
klippes af.
Side 2
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BASISVANDFARVER

24 farver 149,24 flotte farver fordelt i 2 bakker. Art nr. 7902
toplay Basisvandfarver er støbt direkte i bakken, hvilket gør, at man
kan bruge ned til sidste dråbe.
Grundet det store pigmentindhold i vandfarverne, behøver man ikke
bruge megen vand. Dette er en stor fordel, idet man undgår at de
fine malerier skal ligge til tørre i lang tid. De når som regel at tørre
imens barnet maler.
Skulle man ende ud med at farverne bliver blandet sammen, så kan
de nemt renses ved blot at bruge en pensel med rent vand.
Det er en god ide, at lade farverne tørre op uden låg. De vil derved
forblive hårde og nemme at arbejde med.
Side 3
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PERLEMORS
VANDFARVE

12 farver 89,-

12 flotte farver med masser af perlemorseffekt.

Art nr. 7810

toplay Perlemorsvandfarver rummer de samme kvaliteter som toplay
Basisvandfarver, men derudover indeholder de så meget perlemor at de
opfylder enhver drøm om glimmer og glitter.
Perlemorsvandfarverne kan – som Basisvandfarverne - bruges på mange
forskellige overflader som f.eks. papir, karton, toplay ModelLer, flamingo,
træ m.m. men også på sort baggrund vil perlemorseffekten træde tydelig frem.

Side 4
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EFFEKTMALING
7200 Hvid
7201 Sort
7202 Rød
7203 Blå
7204 Grøn
7205 Gul
7207 Brun
7208 Orange
7212 Lys Rød
7213 Lys Blå
7214 Lys Grøn
7215 Guld
7216 Sølv
7218 Violet

1. stk 44,12 stk 449,SPAR 79,Guld og Sølv
49,- pr. stk
12 X 150 ml + sølv og Guld
Opnå sjove og fantasifulde billeder ved at komme forskellige farver
Effektmaling på et ark papir. Fold arket sammen og luk nu op og se, hvilke
overraskende og fantastiske mønstre, der dukker op.
toplay Effektmaling tørrer blankt op, men er mere transparent end toplay
Multimaling. Farverne kan bruges som de er, til overflader som papir, pap
og karton, eller med fordel blandes med toplay Mix (se mere under de
enkelte beskrivelser).
Takket være de udvalgte ingredienser, der normalt bruges iføde- og
kosmetikvarer,kan disse farver nemt vaskes af huden og det meste tøj.
Kun fantasien sætter grænser, når børn og voksne slår sig løs med
toplay Effektmaling.
Side 5
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MULTIMALING

1 flaske 54,9 flasker 439,SPAR 47,-

7300 Hvid
7301 Sort
7302 Rød

7303 Blå
7304 Grøn
7305 Gul

7307 Brun
7308 Orange
7318 Lilla

toplay Multimaling er en kvalitetsmaling, der gør det muligt at male med såvel
pensel som med fingrene. De har en tyk og blød konsistens, der gør, at
malingen bliver liggende på papiret, der hvor man efterlader den.
Multimalingen er pigmentfyldt, hvilket gør, at den ikke fader ud når man
trækker den rundt på papiret. Farverne flyder heller ikke sammen efter at
barnet er færdig med at være kreativ.
Multimalingen er særdeles velegnede til hånd og fodaftryk. De kan med fordel
blandes med toplay Mix (se mere under de enkelte beskrivelser).
Multimalingen kan vaskes af tøjet hvis uheldet skulle være ude.

Side 6
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PE

Pr. stk 89,-

R

NT

Tekstilmix

M ANE

1 x 250 ml Art nr. 7245
toplay TekstilMix er et farveløst produkt, der ved blanding med toplay Multi- eller
ffektmaling,
bliver rigtig tekstilfarve til dekoration af T-shirts, tasker, duge m.m.
Lav din egen tekstilfarve ved at blande 2 dele toplay TekstilMix med 1 del Multi- eller
Effektmaling.Grundfarverne nedtones når de blandes op, men under tørretiden
genvindes de fine klare farver, da TekstilMix tørrer transparent op.
Mal dit motiv og husk, at du opnår det bedste resultat på bomuld, jute osv. Vent til dit
motiv er tørt og fikser det malede ved at stryge stoffet på vrangsiden ved 180˚ i mindst
5minutter. Det kan nu tåle maskinvask ved 60˚.
Farven kan nemt vaskes af stof FØR DET ER TØRT.
Side 7
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PERLEMORSMIX

Pr. stk 89,-

1 x 250 ml Art nr. 7246
toplay PerlemorsMix, der er karakteriseret på dens flotte perlemorsreflekser,
tillader dig, at lave magiske kombinationer.
PerlemorsMix kan bruges alene, f.eks. på en mørk baggrund. Alternativt
kan malingen mikses med Multi- eller Effektmalingen, og personlige
nuancer med bløde perlemors-reflekser kommer frem.
Jo mere toplay PerlemorsMix der bruges, desto stærkere ”pastel” effekt.
Tip: Start med at komme XpearlMix på din palet. Tilsæt herefter grundfarven.
På den måde, får du ikke blandet mere farve end du har brug for.

Side 8
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AKRYLMIX

Pr. stk 89,1 x 250 ml

Art nr. 7247

toplay AkrylMix er et produkt, der ved blanding med toplay Multi- eller
Effektmaling bliver til akryl-farve. Mat akryl-farve opnås ved at blande 1 del
AkrylMix med 1 delMulti- eller Effektmaling.
Blank akryl-farve opnås ved at blande 3 dele AkrylMix med 1 del Multi- eller
Effektmaling.
Grundfarverne nedtones når de blandes op, men under tørretiden genvindes
de fine klare farver, da AkrylMix tørrer transparent op.
Som enhver anden akryl-farve vil opblandet farve ikke længere være
afvaskeligt fra tøj, men kan med lethed vaskes af hænderne med vand og
sæbe.
toplay AkrylMix blandes i toplay Multi- og Effektmaling når man ønsker at
male på andre overflader end papir som f.eks. lærreder, julekugler, flamingo,
sten og lignende – bl.a. for at opnå bedre holdbarhed.
Side 9
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GLIMMERMIX

Pr. stk 89,-

1 x 250 ml

Art nr. 7249

toplay PerlemorsMix, der er karakteriseret på dens flotte perlemorsreflekser,
tillader dig, at lave magiske kombinationer.
PerlemorsMix kan bruges alene, f.eks. på en mørk baggrund. Alternativt
kan malingen mikses med Multi- eller Effektmalingen, og personlige
nuancer med bløde perlemors-reflekser kommer frem.
Jo mere toplay PerlemorsMix der bruges, desto stærkere ”pastel” effekt.
Tip: Start med at komme XpearlMix på din palet. Tilsæt herefter grundfarven.
På den måde, får du ikke blandet mere farve end du har brug for.

Side 10

It‛s time

PENSLER

1er eller 2er 34,6er eller 12er 54,16er eller 20er 74,Fås i str.

1 (Art nr. 7501), 2 (Art nr. 7502), 6 (Art nr. 7506) , 12 (Art nr. 7512),
16 (Art nr. 7516) og 20 (Art nr. 7520)

toplay Pensler er kvalitetspensler. Det kan man blandt andet se på de lange pensels
hår. Lige så meget hår, der stikker op over skaftet – lige så meget hår går der ned i
skaftet. Dette gør, at penslen ikke taber hårene. Skaftet er nikkelfrit.
Grebet er behageligt at holde på, og faconen gør, at penslen er nem at styre. Det er
ikke lakeret og man slipper derved for at malingen krakelerer og skaller af ned i
malingen.
Det yderste lag hår, både foran og bagpå penslen, er en anelse kortere end de
midterste hår. Det er med til at gøre, at penselhårene holder deres fine facon.

Side 11
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VANDPENSEL

Pr. stk 79,Art nr. 7540
Toplay Vandpensel er en sjov lille pensel både til børn og voksne. Når man
får den kommer den i to dele. Den ene del (det tomme rør) fyldes med
vand og så skruer man penslen sammen MOD uret.
Inde midt i penslen sidder der en lille mekanisme, der tilpasser mængden
af vand i hårene. Det betyder – at hvis man lægger penslen på bordet,
så sørger den selv for at vandet ikke bare løber ud og danner en sø.
Fordi der kun lige netop er den mængde vand i hårene der skal være,
så kan man som regel male fra farve til farve uden at rense penslen.
Denne pensel er perfekt til såvel toplay Vandfarver som toplay Combicolor.

Side 12
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VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES TEAM

Vi søger en række energiske ambassadører, som har et ønske om at bruge sin tid/fritid på,
at afholde demonstrationer med vores lækre og unikke serie af produkter. Du har lysten til
at arbejde selvstændigt, har let til kontakt med andre mennesker, og har en naturlig glæde
og præsentationslyst
Hvem er du
Du er den, som ønsker at indgå i et energisk og innovativt team. Arbejdet er et fritids/deltids
arbejde i starten, men vil kunne udvikle sig til en livsstil mere end et arbejde. Vi formidler
vores produkter via personlige præsentationer hjemme hos vores kunder, for på den måde
at give dem den bedst mulige information og service – og naturligvis for at de kan have en
hyggelig dag/aften hvor de har mulighed for at prøve produkterne og mærke den gode
kvalitet
Vi tilbyder
• Danmarks formentlig mest innovative og rene produkter til børn og voksne
• En grundig oplæring og gennemgang af konceptet
• En fritidsbeskæftigelse hvor du selv bestemmer arbejdstid og mængde
• En god aflønning efter indsats, og – hvis man ønsker det, en teambonus for udvikling af
konceptet
Spørg din personlige toplay ambassadør for mere information, eller kontakt os snarest
såfremt du har lyst til at høre mere om hvordan du kan blive en del af et fantastisk kreativt
team. Du finder kontaktinformationer på bagsiden af dette hæfte.
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LAK

Pr. stk 44,50 ml. Art nr 7601
toplay Lak er drøj i brug. Den er super nem at påføre div. overflader.
Den hvide farve gør, at man let kan se, hvor man harlakeret. Den tørrer
naturligvis transparent op.
Lakken er genial til f.eks. smykker lavet i toplay ModelLer. Det kunne også
være perler, blade eller spillebrikker. Men også tilmalede overflader som
man gerne vil beskytte.
Dog skal man huske på, at i og med, at lakken er giftfri og vandopløselig,
så vil en malet overflade der skal stå ude – blive opløst i vådt vejr.

Side 14
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VANDSTATION

Pr. stk 269,Art nr. 7431
Uundværlig penselrenser, der altid sørger for at du har rent vand lige
ved hånden, når du skal skylle dine pensler. Fyld rent vand i flasken
og placer den ovenpå beholderen.
Når vandet er snavset, tryk blot på den blå knap og vandet fornyes.
Beholderen kan indeholde lige så meget vand som der kan være i
flasken, så der er ikke fare for atdet løber over. Vandstationen er
udstyret med penselholdere hvori man kan stille penslen når den
ikke bruges.

Side 15
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VÆLTEPETER

Pr. stk 64,Art nr. 7432

Den uundværlige vandkop – både til store og små.
Koppen indeholder 2 rum; 1 til rent og 1 til snavset vand. Låget er udstyret
med 2 propper, der gør, at selv de små kan fragte koppen fra vasken til
bordet, hvor der skal males. Der er i hvert hul en kant, som gør det nemt,
at få overskydende vand af penslen.
Hvis man undlader at komme mere vand i koppen end stregen på siden
indikerer, så kan vandet ikke løbe ud af koppen, hvis uheldet er ude og
man kommer til at vælte den.
Side 16
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MIX POTTER

Pr. stk 34,-

Art nr. 7436 6 rum, 7437 7 rum
toplay MiX Potter fås i 2 forskellige størrelser.
Den helt lille med 7 rum og en lidt større med 6 rum. Disse potter er
ideelle til opbevaring af maling, magneter, knapper eller andet.
De individuelle låg gør, at man kan nøjes med at åbne for én kop
ad gangen

Side 17
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STEMPELPUDE

Pr. stk 39,Art nr. 7495
toplay Stempelpude er en genial accessorie hvis man kan lide at lege med
farver.
Selve svampen ligger løst ned i bakken, hvilket gør, at man sagtens kan
tage den op og gøre den ren ved at klemme den sammen under vandet
(ikke vride).
Da toplay Multi- og Effektmaling er vandopløseligt, anbefaler vi brugen af
dette sammen med stempelpuden. Mix dine farver, tilsæt evt. toplay
GlimmerMix og lav så flotte hånd eller fodaftryk. Tril perler af toplay
ModelLer i stempelpuden og dufår kun lige det maling på perlerne der er
nødvendigt.
Dæk puden til med låget efter brug og din maling vil forblive
Side 18
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KRONER

Pr. stk 69,-

12 ass. 6 forskellige Art nr. 7000
toplay kroner er sjove og ideelle både til fastelavn og til f.eks.
børnefødselsdage.
Papiret de er lavet af, er af høj kvalitet hvilket gør, at de nemt kan
dekoreres. Det kunne være med tusser, farveblyanter, vandfarve,
maling – og så pyntet med glitter penne eller andet.
Hvilket barn ønsker sig ikke at være prins eller prinsesse for en dag.

Side 19
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KANVASARK

20 ark 144,20 ark i en pose. Art nr. 7150
toplay Kanvasark kan bruges som de er til at tegne eller male på. Man kan
også printe et billede ud derpå og opnå en flot lærredseffekt i motivet.
Sidst men ikke mindst kan man kombinere printet med noget tegnet/malet.
F.eks. printe en mark ud på Kanvasarkene og lade børnene male
bondegårdsdyr eller andet.
Kanvasarkene fungerer rigtig fint sammen med toplay Combicolor og især
når man efterfølgende benytter en vandpensel til at fremhæve de fine
akvarelfarver bliver resultatet rent kunst på toplay Kanvasark.
Husk at indstille printeren til ”kraftigt papir”. Vi anbefaler, at man kun ligger
ét ark i printeren ad gangen.
Side 20
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LÆDER- & LÆRREDSPAPIR

8 Ark 69,-

Art nr. 7130 Læderstruktur, 7140 Lærredstruktur
8 ark af én slags i en pose
Toplay Læder og Lærredspapir er et lækkert fotopapir af meget høj kvalitet.
Man kan printe på det. Effekterne i papiret vil træde meget tydeligere frem
efter print.
Man kan også male eller tegne på det.
OBS – indstil printeren til kraftigt papir.

Side 21
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LIMSTIFTER
MAGNUM 100ML

1 stk 179,- tag en af hver til 249,Art nr. 7620 Permanent, 7621 Ikke permanent
toplay’s Permanente limstift, der er lugt-, syre- og giftfri. Størrelsen gør den
dem at holde ved og styre. Den lilla farveindikator gør, at børnene (og de
voksne) kan se, hvor der limes. Den tørrer naturligvis transparent op.
Selvom den er permanent, så giver den alligevel en ”fortrydelsesfrist” hvilket
betyder, at har man sat sit emne fast på papiret, så kan man nå at pille det
af og flytte på det inden det når at tørre helt.
toplay’s Non-permanente limstift er også giftfri – trods lugten. Denne lim er
genial, hvis man f.eks. skal lime et emne fast, som skal kunne fjernes igen.
Kom limen på emnet, lad det ligge et par minutter, og du kan nu hænge det
op, på glatte overflader – og fjerne det igen. Genialt til børnenes tegninger,
huskesedler, invitationer m.m.
Side 22
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SOFTLER

Pr. stk 269,Art nr. 7610
toplay Soft Clay, en lille madkasse med 14 stænger modellervoks i 7 ass. farver.
Toplay Soft Clay er:
Glutenfri og Laktosefri, Fri for jordnødder, Ikke tilsat æggehvide.
Der er ikke tilsat dufte, og for at undgå at børn spiser det har man sat saltindholdet op,
så det ikke smager godt.
Soft Clay er lavet af de samme levnedsmidler og stoffer der er blevet godkendt som
tilsætningsstoffer i mad. Ved at udelade unødvendige tilsætningsstoffer og Gluten, er
denne modellervoks super velegnet til børn med allergi. Farverne er blandbare, så
man kan opnå alle mulige farver, der ikke allerede er med i kassen. Sidst – men ikke
mindst – så tørrer det ikke.
Man har altså altid en formbar masse – også selvom leret har ligget ude i lang tid.
Side 23
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ModelLer

1. stk 109,2. stk 169,500 gram pr. pakke. Art nr. 7650
toplay ModelLer er en hvid lufttørrende ler, der hverken skal bages eller
brændes. Når den tørrer opnår den et lidt lysere ydre end når leret er vådt.
toplay ModelLer er giftfrit, og klart til at arbejde med, når man tager det ud
af pakken. Det efterlader et tyndt hvidt lag på fingrene (alt efter hvor længe
man arbejder med det) somnemt kan vaskes af efter modellering. Små dele
”limes” sammen ved brug af vand imens leret er vådt.
Tørretiden afhænger af figurens størrelse. Små perler på en strikkepind
tørrer i løbet af ca. 1-1½ time. Større figurer skal stå til næste dag. Tørretiden kan afkortes ved at vende figuren af og til. Når figuren er tør kan
den males. Akrylmaling, tusser, farveblyanter, vandfarve m.m. Alt kan bruges.
Figurer der skal røres ved, kan med fordel lakeres.
toplay ModelLer bringer fantasien på overarbejde på grund af de mange
muligheder.
Side 24
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UDSTIKKERE

Art nr. 7603 Påske

Pr. sæt med 6 stk 179,Pr. sæt med 4 stk 159,-

6 udstikkere i en pose; Bondegård, Safari eller Cirkus
4 udstikkere i en pose; Jul eller Påske
Udstikkerne er godkendt til madlavning og kan derfor bruges til såvel toplay
ModelLer som til småkager. De fine tegninger i pladerne man trykker ned,
giver fine og skarpe aftegninger i leret/dejen.
Udstikkerne kan tåle at komme i opvaskemaskinen da fjederen er af
rustfrit stål.

Side 25
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Art nr. 7604 Jul

Art nr. 7606 Bondegård

Art nr. 7607 Safari

Art nr. 7605 Cirkus

Art nr. 7608 Dyrevenner

Side 26
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SILIKONESTEMPLER

Pr. sæt 164,4 stempler i en pose;
Dyreprint
(Art nr. 7202)
Mønstre
(Art nr. 7203)
Med disse topaly Silikone Stempler er det let som ingenting at lave
flotte og spændende mønstre – også for de små.
De runde greb gør det nemt for små hænder at holde fast og styre
stemplerne rundt på overfladen.
Stemplerne kan bruges sammen med f.eks. toplay ModelLer, kagedej
maling, vandfarve osv.
Stemplerne er nemme at rengøre.

Side 27
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KNAPPER
7936 Badebørn

7934 Blomsterfe

7927 Dyr med tøj

7927 Dyr med tøj

7922 Dyremix

7920 Elefanter

1. sæt 54,5 sæt 219,-

toplay’s helt nye serie af knapper er unik og der er virkelig tænkt over
detaljerne.
Der findes 19 forskellige temaer. Det ene er sødere end det andet.
Brug knapperne i små strikkede trøjer, til scrapbooking, knyttede
armbånd, i hårnåle, hårelastikker m.m.

Side 29
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7935 Enhjørninger

7932 Eventyr

7930 Fugle

7938 Havfruer

7921 Jungledyr

7926 Kattepoter

7928 Mus

7937 Strandbamser

7924 Rulleøjne

7937 Strandting

7933 Fedøre

7925 Hunde

7931 Margueritter

7923 Ræve

Side 30
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6 tusser i flotte metalfarver.

PE

Pr. sæt 144,-

R

NT

METALTUSSER

M ANE

Art nr. 7803

toplay Metal Tusser har en lækker ”pensel-spids”, der gør dem særdeles
velegnede til at dekorere f.eks. kort, bordkort, akrylmalerier m.m.
Alt efter hvor hårdt man trykker, kan man variere stregens tykkelse og lave
fine snørkler m.m. toplay Metal Tusser giver nok farve til at de også er
synlige på sort baggrund.

Side 31
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PE

Pr. sæt 144,-

R
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GLITTER TUSSER

M ANE

6 tusser i flotte glimmerfarver. Art nr. 7803
toplay Glimmer Tusser er fyldt med glimmer og perfekte til at dekorere
f.eks. kort, akrylmalerier m.m.
Der er så meget pigment samt glimmer i dem at de også er synlige
på sort baggrund.
Selv på sten beholder Glitter Pennene deres flotte shine.
Husk – at også her er der tale om en vandbaseret maling og derfor er
det nødvendigt at lakere det det færdige projekt hvis det skal kunne
tåle at stå ude.

Side 32
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Børnetusser

1 æske 109,10 tusser i flotte klare farver. Art nr. 7800
toplay Børnetusser, er godkendt til børn under 3 år. De er sikre at bruge
fordi de:
• ikke kan skrues fra hinanden
• kan vaskes af alle vaskbare overflader
• kan vaskes af tøjet og huden
• kan tåle at ligge i en uge uden låg
• ikke behøver at ”hvile” imens man farver
• kan tåle at børn laver ”snevejr”
• er selvrensende
Side 33

It‛s time

COMBICOLOR

Pr. pk 199,12 blyanter i flotte klare farver.

Art nr. 7810

toplay Combicolor er blød og pigmentfyldt. Den er fuldlimet, hvilket gør, at
taber man den og spidsen knækker, så knækker den ikke hele vejen ned
igennem blyanten.
Man behøver ikke trykke hårdt for at få fine klare farver. Overraskelsen
ligger i, at tager man efterfølgende en pensel med lidt vand og maler så f
år selv den svageste farve masser af liv.
Den tykke blyant gør det nemt for både børn og voksne at styre den.
Side 34
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FEDTFARVER

Pr. stk 249,-

12 fedtfarver i flotte klare farver. Art nr. 7801
toplay fedtfarver er tykke og solide og går derfor ikke så let i stykker hvis
man taber dem på gulvet.
De indeholder rigtig meget pigment og egner sig rigtig godt til at lave
farverige billeder.
Man kan med fordel trække i farverne med fingrene eller evt. bruge lidt
madolie på en pensel. Mal f.eks. over med et lag sort og skrab derefter
for at se de flotte klare farver komme frem.
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NEONSAKSE

Pr. stk. 69,Art nr. 7012 Pink, 7013 Blå, 7014 Grøn, 7015 Gul
toplay Børnesakse er en saks, der ligger godt i hånden hos de små.
I modsætning til de fleste andre børnesakse, så kan vi voksne også
bruge denne selvom vores fingre er større.
Det farvede stykke er belagt med Microban, som er et antibakterielt
materiale, der modvirker at bakterier kan leve derpå.
Saksen er selvslibende – hvilket gør, at man altid får et fint lige klip.
Denne saks dur til såvel højre som venstre hånd.
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toplay IQ

Pr. stk 299,Art nr. 7810
Det intelligente regnespil for store og små. Her får vi brug for både
+, -, x, ÷ samt brøkregning. Det gælder om, ligesom i kryds og tværs ’
og Scrapple, at bygge sin egen ”flok” af regnestykker som skal passe
sammen på kryds og tværs.
Det betyder at mestrer man endnu kun + og -, så kan man stadig
sagtens spille imod ham/hende der også kan ÷ og x.
Spillet er utroligt lærerigt og matematisk udviklende.
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Dette produkts beholder er lavet af genbrugs-materiale
Dette produkt lever op til kravene i UNI EN/71
Dette produkt kan vaskes af de fleste tekstiler som
bomuld, jute m.m.
Dette produkt er 100% Glutenfrit
Dette produkt er udelukkende fremstillet af råvarer, der er
godkendt af UNI – EN/71
Dette produkt er kun velegnet til børn under 3 år sammen
med en voksen
Dette produkt bør ikke udsættes for frost

Dette produkt kan vaskes af hænderne ved brug af vand og sæbe

Vaskeanvisning: vask stoffet i hånden med varmt vand og
sæbe. Put derefter stoffet i vaskemaskinen og vask det ved
max 40°. Skulle der stadig være små-farve tilbage, gentag
da proceduren.
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Dette produkt kan vaskes af tøjet så længe det stadig er vådt.
Når det er tørt er det permanent

Vi fremstiller til enhver tid produkter med de mest rigtige ingredienser,
hvormed ingen af dem indeholder giftige materialer. Vær dog altid
opmærksom på, at der kan forekomme misfarvning af overflader idet
farvepigmenter kan opføre sig forskelligt - på trods af at de er fremstillet
af naturlige materialer.

Holmbladsvej 15
8600 Silkeborg
www.toplay.dk
+45 25243800
info@toplay.dk
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