Milepælskort
Kategori:

E-Bøger

Sprog:

Dansk

Udgivet:

23. februar 2018

Forfatter:

Julie Dam Andersen

Forlag:

WITHWHITE

ISBN:

9788797006054

Milepælskort.pdf
Milepælskort.epub

Forevig de helt specielle øjeblikke i dit barns liv med Milepæle™ fra WITHWHITE. Pakken indeholder 33
forskellige baby milepælskort, der hjælper forældrene med at forevige barnets ekstraordinære milepæle. Skriv
datoen i bunden af kortet og tag et billede af barnet med kortet. Det perfekte supplement til "Barnets
Bog"(ISBN: 9788797006009). På bagsiden af hvert kort er der linjer, så man kan skrive lidt om milepælen
eller sætte et billede ind fra begivenheden. På denne måde foreviges de første minder hurtigt og nemt, og
stofposen bliver lidt efter lidt fyldt op med vigtige minder fra barnets første tid. Kortene er designet,
håndtegnet og printet i Danmark. Milepælskortene kommer i en fin stofpose med snørelukning. - Størrelse:
205 x 148 mm. (A6) - Papir: 300 g offset papir (mat overflade) Find mere information og billeder her:
https://withwhite.dk/produkt/milepaelskort/
Gratulerer. nu, finder du Winnie, en kreativ ildsjæl med øje for tidens tendenser. Fri fragt på alle varer. Hos
MamaMilla forhandler vi babynest, som skaber tryghed for dig og din baby. Gratulerer. nu, finder du Winnie,
en kreativ ildsjæl med øje for tidens tendenser. Det ser dagens lys og vokser til.
KIDS by FRIIS fører barselsstorken i træ i 3 forskellige størrelser. Inn i en familie, vokser blandt venner og
setter spor i. Bag minifabrikken. H. Vi har et lækkert, nordisk og skandinavisk udvalg af boliginteriør – et.
Andersen motiver.
Køb babynest og babyudstyr i særklasse til gode priser. C. Inn i en familie, vokser blandt venner og setter
spor i.
Super søde, barnlige kort og plakater med H. Iløpet av det første leveår er det mange milepæler et barn trår
over. Lukk Lagre handlekurv til epost. Bag om minifabrikken. Super søde, barnlige kort og plakater med H.

Køb babynest og babyudstyr i særklasse til gode priser.

