
 

Kõiki tooteid on võimalik ka tellimuse peale soovitud suuruses, disainis ja 
värvis valmistada. Hind jääb samaks. 
Kõik asjad on käsitsi kas puuvillast või beebiakrüülist valmistatud. 
1. 
Talvine müts voodriga (sobib ka sügisel ja kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale 
suurusele. Materjaliks on beebiakrüül. Hind 8 eurot. 
Sussid (sobivad lastele vanuses 0-6 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot.  
Kindad (sobivad lastele vanuses 0-12 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 



 

 
Talvine müts voodriga (sobib ka sügisel ja kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale 
suurusele. Materjaliks on beebiakrüül. Hind 8 eurot. 
Sussid (sobivad lastele vanuses 0-6 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele, soovi 
korral ka vanematele inimestele. Hind 7 eurot. Materjaliks puuvill. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Talvine müts voodriga (sobib ka sügisel ja kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale 
suurusele. Materjaliks on beebiakrüül. Hind 8 eurot. 
Sussid (sobivad lastele vanuses 0-6 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Kindad (sobivad lastele vanuses 0-12 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 
 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Prillide kott / väike kott. Materjaliks puuvill. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Sussid (sobivad lastele vanuses 0-6 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 



 

 
Talvine müts voodriga (sobib ka sügisel ja kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale 
suurusele. Materjaliks on beebiakrüül. Hind 8 eurot. 
Kindad (sobivad lastele vanuses 0-12 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Talvine müts voodriga (sobib ka sügisel ja kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale 
suurusele. Materjaliks on beebiakrüül. Hind 8 eurot. 
Sussid (sobivad lastele vanuses 0-6 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Kindad (sobivad lastele vanuses 0-12 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Talvine müts voodriga (sobib ka sügisel ja kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale 
suurusele. Materjaliks on beebiakrüül. Hind 8 eurot. 
Sussid (sobivad lastele vanuses 0-6 kuud). Materjaliks on beebiakrüül. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Väike kott. Materjaliks puuvill. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Nukk, hind 10 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Kevadine müts. Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 eurot. Materjaliks puuvill. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Nukk, hind 10 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 



 

 
Suvine müts (sobib ka kevadel kandmiseks). Valmistame mütse igale suurusele. Hind 7 
eurot. Materjaliks puuvill. 
Prillide kott. Materjaliks puuvill. Hind 5 eurot. 
Toodetega kaasa tuleb ka kinkekarp. 
 


