R U I MT E L I JK I N Z I C H T 6 T O T 12 J A A R
A

B

8+ j.

B. IQ BLOX

Word jij de ster van IQ Stars? Kan jij de 7 puzzelstukken met
sterren op het spelbord plaatsen? Reik naar de sterren en los de
120 opdrachten, van makkelijk tot super moeilijk, op.

Vul het spelbord met gekleurde puzzelstukken. De muren blokkeren
je niet maar helpen je juist op weg naar de juiste oplossing.
Een compacte denkpuzzel met 120 opdrachten van makkelijk
naar razend moeilijk.
Samenstelling: Spelbord zakformaat met transparant deksel,
4 witte “muur” stukken, 7 kleurrijke speelstukken, boekje met
120 opdrachten en oplossingen.

TA4389 

RX4387 

6+ j.

A. IQ STERREN

(€ 8,22)

€ 9,95

C

(€ 8,22)

D

€ 9,95

E

TANGOES PUZZEL
8+ j.

C. IQ-LINK
Er zijn 36 puzzelonderdelen maar slechts 24 plaatsen op het bord.
Open ringen en bollen kunnen op dezelfde plaats gelegd worden,
enkel wanneer je ze op de juiste manier aan elkaar linkt.
Samenstelling: 12 kleurrijke puzzelstukken, compact spelbord met
transparant deksel en boekje met 120 opdrachten.

RY6133 

(€ 8,22)

€ 9,95

F

Een moderne versie van de klassieke Chinese puzzel.
Het doel bestaat erin om de afbeelding op het kaartje
te vormen met alle zeven puzzelstukken.
Afmetingen: Kaarten: 6,5 x 9 cm. Vormen variëren tussen 3,5 en 7 cm.
Samenstelling: 54 opdrachtkaarten, verpakt in een plastic
kaarthouder. 7 puzzelstukken.

D. TA613401
E. TA613402

Beginners 5+ j. (€ 8,22)
Gevorderden 7+ j. (€ 8,22)

€ 9,95
€ 9,95

G

8+ j.
7+ j.

F. ASTEROID ESCAPE
Kan jij je ruimteschip veilig tussen de asteroïden loodsen?
Om te ontsnappen, zullen al je vaardigheden als piloot tot het
uiterste getest worden. Schuifpuzzel uit een ander universum,
met 60 opdrachten van makkelijk tot razend moeilijk.
Samenstelling: 7 puzzelstukken met asteroïden, 1 met ruimteschip
en een spelbord met deksel om alles handig op te bergen.

G. QUADRILLION

TG4393 

FX8291 

(€ exclusief)

(€ 12,36)

€ inclusief

€ 14,95

Leg de 4 magnetische spelbordjes tegen elkaar. Tracht vervolgens
de 12 kleurrijke puzzelstukken op het spelbord, dat je net zelf
gemaakt hebt, te plaatsen zonder de zwarte of witte bollen te raken.
Samenstelling: 4 magnetische spelborden, 12 grote, kleurrijke
puzzelstukken, opdrachtenboekje.
(€ 18,97)

€ 22,95

D ID A C T IS C H E MAT ER IA L EN 6 T OT 12 J A AR
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