en värld med fair trade
TRÄHANTVERK

LEKSAKER
och lite annat

från Sri Lanka

Miljövänliga träslag & giftfria färger

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Handmålat och handsnidat
träarbete från Sri Lanka
Att snida i trä och måla på trä är ett hantverk med lång tradition på Sri Lanka.
Vi arbetar med fem små hantverksgrupper i fattiga byar på Sri Lanka. Varje
grupp består av 5-20 personer. Männen gör för det mesta träarbetet och kvinnorna målar med klara starka färger.
De vill utveckla och fortsätta en genuin hantverkstradition. Det är svårt att
hitta arbete i byarna, många flyttar in till städernas slumoråden. De flesta vill
egentligen inte flytta. Genom att arbete skapas kan byarna utvecklas och det
ger byborna möjlighet till ett bättre liv.
Tillsammans med grupperna utvecklar vi hela tiden nya produkter. Flera av
produkterna är vår helt egna design. Designen och träarbetet är ofta mycket
komplicerad så det syns att det är ett hantverk av hög kvalitet. Målet är att producenterna skall bli kända för sin hantverksskicklighet. På så sätt kan de klara
konkurrensen från stora företag med industrialiserad tillverkning.
Sarvodaya är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar över

hela Sri Lanka för att förbättra levnadsvillkoren för landets fattiga. De verkar i över

2000 byar och driver hem för föräldralösa barn, skolor, utbildningar för fattiga
unga, hem för gamla mm. De hjälper också till att starta hantverksgrupper ute
i byarna. Sarvodaya hjälper oss med packning och export.
En del av det vi betalar för varorna går till Sarvodayas sociala verksamheter.
Att köpa dessa produkter betyder således något för många fattiga människor.
De träslag som används är palmträ och gummiträ som odlas i plantager på
ön. Några av produkterna är gjorda av plywood. Inga sällsynta träslag eller
urskogsområden påverkas.
Färgerna är miljövänliga och godkända enligt de regler EU fastställt för leksaker.
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kattpussel

är en klassiker som vi haft i många år men som bara fortsätter att sälja! Det kommer ju
hela tiden nya barn..... Det är rejäla bitar som är18 mm tjocka. Pusslet kan ställas på högkant.

”Ska vi leka”?
SL-13175

Första pusslet från 1,5-2 år.
9 x 15cm

katter & Garnnystan
SL-13170

Från 3-4 år.
11 x 23cm

kattfamiljen
SL-13171

Från 4-5 år.
15 x 25cm
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sifferpussel djurtåget
SL-13197

Tåg med 10 st vagnar
med lika många djur
i varje vagn som
siffran visar.
60 cm långt. Bitarna
är 18 mm tjocka och
tåget kan ställas på
högkant.

Alfabetspussel –
Tusenfotingen sten
SL 13172

Varje bokstav har en
egen pusselbit, dvs.
en av tusenfotingens
fötter! Ett roligt sätt
ör barnen att lära
sig alfabetet.
9 x 56 cm Bitarna är
18 mm tjocka och
djuret kan ställas på
högkant.
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lekskåpspusslet
SL-13231

”Städa i lekskåpet” och plocka in
sakerna på sina rätta platser!
Fingergrepp som gör det lätt att
få tag i bitarna för små fingrar.
Från ca 1,5 år
Ca 19 x 28 cm

cirkuspussel

Leka cirkus!
Fingergrepp som gör det lätt att få
tag i bitarna för små fingrar.
Passar fint tillsammans med cirkusmobilen!
Från ca 1,5 år
Ca 20 x 35cm

3

pussel

pussel

pussel

pussel

pussel

Sifferpussel Nallepromenaden
SL-13201

Räkna från 1 till 5.
Från 2-4 år
Längd 21 x 11cm

Sifferpussel Hästpussel SL-13198

Räkna till 10. På framsidan av varje pusselbit
prickar och på baksidan siffror 1 tom 10.
Från 4-5 år
22 x 16cm
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dragdjur

dragdjur

dragdjur

dragdjur
dragdjur5

Drake på hjul Sl-13207

”Drakunge” som har en kula i
magen som roterar runt när
man drar djuret framåt i snöret.
Draken mäter 15 cm från nos
till svansspets och den är ca 16
cm hög.
5 st glada färgkombinationer.

Drake med vickande svans
SL-13236
Det speciella med draken med svans är att den både vickar
på svansen och på huvudet när man drar den framåt!

Ca 27 cm från nos till svansspets.
Finns i 5 st olika färgkombinationer.

dragdjur

dragdjur

dragdjur

Ankunge på hjul
SL-13193

Liten ankunge som ”viftar”
med vingarna när man drar
den i snöret.
12 cm lång.
Finns i 5st olika färger.

Dino- Dinosaurieunge
på hjul SL-13194

När man drar runt djuret
i snöret så snurrar kulan
i magen runt.
5st olika färgkombinationer. Ca 15 cm lång och
16 cm hög.

dragdjur
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aktivitetsleksaker

aktivitetsleksaker

Stapelclownen frasse & frida
SL-13232 & SL-13233

Från 3-4 år
Höjd ca 23 cm

Räkneram
SL-13192

Stapla klossar och räkna till 1, 2, 3, 4 och 5.
Från 2-3 år
32 x 18 cm
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aktivitetsleksaker

aktivitetsleksaker

Bowlingspel SL-13224

Bowlingspel för hemmabruk.
Små barn får använda det stora
klotet och de större det lilla.
Figurerna är ca19cm höga.

Fiskespel SL-13223

Fånga fisk med hjälp av magneter på fiskespö.12 st fiskar, en stövel och en flaska kan fångas.
På baksidan av varje fisk finns olika antal prickar så att man även kan räkna poäng i spelet.
Fiskdammen är 31 x 31cm och fiskarna ca 10cm.
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aktivitetsleksaker

aktivitetsleksaker
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kulfångare SL-13035
En gammaldags leksak
för både barn och vuxna

pennhållare

hängare

pennhållare

hängare

hängare sköldpadda
SL-13204
Bredd 8cm, höjd 13 cm.

hängare elefant SL 13202
Bredd 18 cm, höjd 14 cm.

hängare lejon SL 13203
Höjd 18 cm

pennhållare drake

SL-13206

Höjd 18 cm, bredd 9 cm

hängare drake SL-13205
Höjd 19 cm, längd 29 cm

pennhållare djungel

SL-13293

Passar tillsammans med
hängare djungel & mobil djungel!
Höjd 17 cm bredd 11 cm

hängare djungel SL-13055
Höjd 18 cm, längd 29 cm
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nyckelringar

nyckelringar

Nyckelring
katt

SL-13097
5 olika katter
i förpackning om 10
stycken

Nyckelring
hundvalp

SL-13174
5 olika hundraser i förpackningar
om 10st
hundar

Nyckelring zebra SL-13179
Nyckelring lejon SL-13182

Dessa 4 olika sorters djur
Nyckelring giraff SL-13180
kommer alla i förpackningar
Nyckelring coalabjörn SL-13181 om 10 st likadana djur.

11

nyckelringar

nyckelringar

nyckelringar

Nyckelring blommor
SL-13185
10 st olika mycket
vackert målade
blomstermedaljonger i
varje förpackning.

Nyckelring häst SL-13221

10 st olika hästar i varje förpackning.
5 st hästhuvuden och 5 st
hästar.
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nYCKELRINGAR

nYCKELRINGAR

nYCKELRINGAR

Nyckelring nyckelpiga SL-13183 Nyckelring igelkott SL-13184

Nyckelring papegoja SL-13064 Nyckelring pingvin SL-13066

Nyckelring sköldpadda
SL-13063

Nyckelring fisk SL-13022
10 st olika exotiska fiskar i varje förpackning. Det finns dessutom 2 olika förpackningar med olika fiskar!
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nyckelringar

nyckelringar

nyckelringar

Nyckelring Änglar SL-13235
12 olika änglar i förpackningen

Nyckelring boll

SL-13036
10 olika små bollar i förpackningen

Nyckelring Hjärta SL-13220
10 olika hjärtan i förpackningen
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hopprep

hopprep

hopprep

hopprep

hopprep ananas
SL-13049

hopprep morot
SL-13047

hopprep banan
SL-13048

Längden på hopprepen går lätt
att variera så de passsar
både stora och små hoppare!

hopprep tiger SL-13111
hopprep katt SL-13118
hopprep korallfiskar SL-13022
5 olika varianter av fiskar!
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sprattelgubbar

sprattelgubbar

sprattelgubbar

sprattelkatten egon SL-13098

5 olika glada katter i förpackningar om 10st.

sprattelparet herr & fru kanin SL-13101

5 kaninpar i varje förpackning om 10st.
Sprattelparet kanin säljer vi också många till påsk,
men då som ”påskharar”!

sprattelnallebjörn SL-13099

3 olika honungsälskande nallar
i förpackningar om 10st.

sprattelclownen bajas SL-13021
Den lilla blå, gula & röda clownen!

sprattelclownen bajas SL-13021
Den lilla röda clownen!
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mobiler

mobiler

mobiler

mobiler

mobil ”stor & Liten” SL-13190
Den perfekta presenten till den nyfödda babyn!
Mamma djur med sin lilla unge. Klara starka
kontrastrika färger som är vad de minsta
barnen först uppfattar. Svart, vitt, rött & gult
är enligt forskingen de färger som babyn först
registrerar. När de blir större tycker barnen det
är roligt att titta på de gulliga motiven!

mobil ”clown” SL-13189
mobil ”regnbåge” SL-13191

3 lustiga fåglar som vickar på fötterna där de
hänger under regnbågen.

6 stycken olika glada clowner. En färgstark
dekoration till barnkammaren med mycket att
titta på. Clownerna är jättefint målade vare sig
med många roliga detaljer..
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mobiler

mobiler

mobiler

mobiler

mobil ”Djungel” SL-13051

5 st vilda djur från djungelns värld. Passar
fint ihop med ”hängare djungel” och
”pennställ djungel”.

mobil ”apor & bananer” SL-13050
5 roliga apor som klättrar i träd och äterbananer.

mobil ”lekande katter” SL-13173

10 st olika katter som klättrar i träd och leker med bollar.
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dekorationer
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Kylskåpsmagnet
nyckelpigor SL-13177

5 st stora & 5 st små
i varje förpackning.

Kylskåpsmagnet hjärtan SL-13222

Ge ett hjärta att sätta på kylskåpet till någon
du tycker om!
10 stycken olika hjärtan i varje förpackning.

Kylskåpsmagnet blommor SL-13120
Vackra små blombuketter att göra fint på kylskåpet med.
Kanske ordna en hel bomsterkrans på kylskåpet!
10 stycken olika blommor i varje förpackning.
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julhantverk

julhantverk

spratteljultomte SL-13018 Liten 9 cm

julhantverk

spratteljulkrokodil SL-13037
Ja faktiskt.... en julklädd krokodil!!

julträd till granen SL-13039

En blandning med röda, gröna och vita granar i
varje förpackning om 10 stycken.

spratteljultomte sancta claus SL-13023
Stor 15 cm

julprydnader SL-13023

Vi har ett antal kvar av dessa julgransprydnader och säljer
de resterande till ett lågt pris. Storleken är runt 10 x 10 cm

juläpple till granen SL-13038
Dekorativa trääpplen att hänga i julgranen.
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påskhantverk

påskhantverk

påskhantverk

påskägg
av trä med
mönster 3 cm

SL-13069
Söta små ägg att
hänga i påskriset. 12 oloika
motiv i varje
förpackning om
12 st.

påskägg av trä med påskkycklingar mm 6 cm
SL-13070
Lite större ägg för påskris eller för att dekorera med i
fönster eller dörröppningar. 6st olika motiv i förpackningar om 12 st.

påskägg av trä med mönster 9 cm

SL-13034
Stora ägg för att dekorera tex.fönster (kanske
skyltfönster) eller dörröppningar med. 6st
olika motiv i förpackningar om 6st ägg.

påskägg av trä med mönster 6 cm SL-13034

Lite större ägg för påskris eller för att dekorera i fönster
eller dörröppningar. 12 olika motiv i förpackning om 12 st.
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