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300 kr

250 kr

8000 kr

600 kr

900 kr

3000 kr

2800 kr

  1000 kr

3000 kr

2700 kr

2600 kr

3200 kr

Inspireande bok om 
luffarslöjd för nybör-
jare till svårate saker, 
instruktioner med steg 
för steg beskrivningar.

Uppföljaren med 
inriktning på hur du 
gör fåglar och insek-
ter, med steg för steg 
beskrivningar.

Rovfågel med orm i 
klorna, 80 cm i ving-
bredd

Servettstell med små 
klockor, luffarslöjdsar-
bete.

Tre-armad ljusstke 
för värmeljus,          
luffarslöjds arbete, 
med klockor

Fantasifågel, 27 cm 
hög

Människo trollslända 
60 cm i vingbredd

Fantasihund som skål
30 cm lång

Flygplan, Spitfire  50 
cm lång, 70 cm i ving-
bredd

Fantasifågel, Blå sjök-
råka” 30 cm hög. 

Fantasifågel, 45 cm 
hög

Fantasifågel, 50 cm 
hög



3300 kr

7000 kr

4000 kr

8500 kr

3000 kr

5000 kr

1800 kr

7000 kr

3000kr

4000kr

1500 kr

1200 kr

800 kr

1200 kr

Fantasifågel 55 cm 
hög, Madam Green 
Pippi  50 cm hög

Älg trofé, 50 cm i horn 
bredd.

Dart Wader 57 cm hög

Häst med prinsessa
43 cm hög

Fönsterträd 65 cm 
högt, vitt och grå med 
glaspärlor

Trollslända 90 cm i 
vingbredd

Troll 23cm hög med 
uggla.

Kinesisk drake 43 cm 
hög, 50 cm lång,
plats för fyra 
värmeljus, 

Buddha 22 cm hög

Tomte 37 cm lång

Liten kändis 16 cm 
lång

Guldstekel 19 cm lång

Flickslända 28 cm 
lång,

Blomma, 23 cm lång



1100kr

2500kr

1300kr

1300kr

2000kr

550kr

1000kr 1200kr

1400kr800kr

1300kr

2300kr

1500 kr

1850kr

Mindre korp på kula 
med belysning, 35 cm 
i vingbredd

Svart gul skalbagge 22 
cm lång

Blå skalbagge 22 cm 
lång

Ekorre ca 25 cm

brun spindel ca 20 cm

Äppelsmurs 20 cm 
hög

Kandelaber med ängel 
ca 40 cm hög

Humla ca 15 cm

Väv i ståltråd med 
monterad korp 33 x 28 
cm

Myra 16 cm

Älgtrofe, 25 cm i 
hornbredd

Stenbockstrofe i blått 
och svart och vitt

Rådjurstrofe i polkag-
risrandig täckning,

Sjöjungfru,



Väggdekoration, träd i 
ring, 18 cm i diameter

Väggdekoration, träd i 
ring 18 cm i diameter

Väggdekoration,    
spindel i nätet
18 cm i diameter

Väggdekoration, 
profil i ring, 12 cm i           
diameter

Väggdekoration, träd i 
ring, 12 cm i diameter

Väggdekoration, träd i 
ring, 12 cm i diameter

Väggdekoration, 
blomma i ring, 18 cm i 
diameter

Väggdekoration, 
profil i ring, 12 cm i           
diameter

600kr

600 kr

700 kr

500 kr

500 kr

500 kr

700 kr

500 kr

Väggdekoration, träd i 
ring, 18 cm i diameter

600 kr

Träd med ljus, 25 cm 
hög

1300 kr

Fiskskelett 70 cm lång

3000 kr

Luffararbete, två  
ljusstakar för            
värmeljus

800 kr för paret


