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Hur stort man än bor, tycks det aldrig vara nog med plats för familjens alla aktiviteter. Bygg ett litet hus på
tomten som kan fyllas med lek, där en koja blir ett slott och en pinne bli ett trollspö! Leka är bland det
sundaste som finns, så lämna gott om utrymme för den hälsosamma leken där barnet ser sig själv och sin
omvärld. Det härliga med att bygga en lekstuga är att det är lika kul för föräldrarna att planera och bygga,
som för barnen att sedan leka i. Och man behöver inte vara utbildad snickare för att kunna bygga en. Vem

som helst kan ta chansen att visa sina byggtalanger! I den här boken bjuds du på några handfasta tips som kan
vara till god hjälp på vägen. Dessutom guidas det bland olika lekstugor och man kan läsa om deras historia. I
många av landets trädgårdar gömmer sig fantastiska små hus. Visste du till exempel att formgivarna Erik

Höglund och Josef Frank har byggt små hus? Eller att kung Gustaf VI Adolf ritade och lät bygga en lekstuga
vid Sofiero?

längst bak i boken finns en sammanfattningsbild på allt det. FBöcker och Litteratur. Laura Ingalls Wilders
böcker om. översättare Verk som ingår i eller hör samman med denna titel.

Lekstugor,Bygga Lekstuga

Lilla Lekstugan Gamleby. Det lilla huset med de stora möjligheterna. Den lilla flickan hette Laura och det här
är den första av böckerna om henne. 149 kr Bokbörsen. Som ett smycke ligger den fina lekstugan i funkisstil
på den stora gräsmattan ett stenkast från huset där Ebba bor med mamma Sophie pappa Jonas och lillebror
Carl. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Ett samarbete. Lilla huset i stora skogen 1932
Farmarpojken 1933 Lilla huset på prärien 1935 Huset vid Plommonån 1937 Vid Silversjöns strand 1939 Den
långa vintern 1940 Den lilla staden på prärien 1941 Gyllene år 1943 På väg hem 1962 postumt De första fyra
åren 1971 West from Home 1974 Old Town in the Green Groves 2002 A Little House. Det här stora huset
kommer nog att vara ett livstidsprojekt för oss. Sakta men säkert monterades de bruna väggarna det gröna
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taket den söta lilla verandan och fönstrena med de små träluckorna upp.
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