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1. Bold med pigge
Sæt med fire lysende UV reaktive bolde med pigge. Supersjove 
og bløde at røre ved, samtidig med at de føles faste og fjedrende. 
Fantastiske når de bruges i UV lys. Størrelse i diameter: 75 mm, 
60 mm, 50 mm og 38 mm.
Sæt med 4 bolde                        Kr. 205 inkl. moms  

2. Tangle hairy
Sno den og drej den! Denne Tangle er en super tilføjelse til Tangle 
kollektionen. De bløde hår er fantastiske for den følelsessanselige 
feedback. Tangle Hairy er ca. 5 cm når den er rullet sammen.
Single                                 Kr. 75 inkl. moms                          

3. Klemmedyr
Det lille bløde dyr kan klemmes i en uendelighed og er godt at 
dimse med helt lydløst. Valg af dyr er tilfældigt.
Pris                                                            Kr. 60 inkl. moms 

4. Fokus på fidget 2
Sættet indeholder to glimmer-fisk, to glimmerstave, en metallic 
Tangle, en matrix bold, en klæbebold, en spaghetti bold og en 
nuldrebold. Indholdet kan variere. 
Sæt                                    Kr. 475 inkl. moms 

5. Klemmebold
Taktil bold, som, når den klemmes hårdt sammen, forvandles til 
noget, der ligner en klase vindruer. Virker afstressende. Farver 
kan variere.

Single  Kr. 70 inkl. moms

6. To bøjelige mænd
Bøjelige mænd i friske farver, som børnene kan bøje og sætte 
sammen i en uendelighed. Gode at dimse med, og så har de et 
dejligt smil.
Pris                    Kr. 75 inkl. moms  

7. Flexiblox
FlexiBlox er en farverig tilføjelse til Fidget samlingen. 
Stræk FlexiBlox ud, krøl den sammen og lav den til uendelig 
mange forskellige 3D-former 
- uden at miste koncentrationen fra lærerens undervisning.
Single                                  Kr. 75 inkl. moms                          

8. Tangles
Vi har et udvalg af tangles, som mange børn og voksne er glade 
for at dimse med. De har forskellige overflader og farver.  
Single                                                          Kr.  60 inkl. moms 
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