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sedan  
1906!HÄRLIGT BRETT SORTIMENT – BÄSTA KATALOGEN NÅGONSIN!

JULTIDNINGAR & PRESENTER
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STORA JULPÅSEN 2021
Julkort och julklappsetiketter  
i en och samma påse!
En fullmatad julpåse med allt du behöver inför julen: 24 självhäft-
ande julklappsetiketter och 14 glada julstickers, samtliga med roliga 
figurer från Pettson & Findus. Du får dessutom 15 stämningsfulla 
julkort med juliga motiv från Pettson & Findus, Elsa Beskow m fl!

Innehåller 24 julklappsetiketter, 14 julstickers, 15 julkort.
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BAMSE JULALBUM NR 31
Spännande berättelser med  
Bamse och hans vänner!
Massor av rolig läsning i årets julalbum med sex spännande berättelser: 
Skalmans julstrul, Teddy gör mål, Bamse och villervallan, De gamlas 
julfest, Bamse och skidsläden samt Burre och Vickys vinterbråk!

48 sidor. 210 x 288 mm. Limbunden.

Bamses  
bästa  

jul- 
äventyr!

HÄRLIGA
JUL-  

MOTIV!

€6,90

€12,90

2

1
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STORA JULJOURNALEN 2021
Skapar julstämning!
I Stora Juljournalen får du julens allra godaste recept, roli-
gaste pyssel, bästa handarbeten och underhållande läsning. 
Inspireras till att bjuda på adventsmys, göra eget julgodis, 
festlig nyårsmeny, hur du pyntar fint till jul och gör egna 
vackra julkransar och blomsterarrangemang!

84 sidor. 208 x 278 mm. Limbunden.

ÄKTA JULKOLA
Gammaldags julkola av högsta kvalitet!
Presentask med 480 gram svensk kvalitetskola från det 
anrika polkagriskokeriet i Gränna. Inget går upp mot 
originalet! En oemotståndlig julblandning med grädd-
kola, chokladkola och hallon/lakritskola – alla har sin 
favorit. Perfekt att ta fram efter julklappsutdelningen!

Vikt 480 g.

MYSIGA  
PYSSEL 

OCH GODA  
RECEPT!

Klassiker!

€12,90

€13,90

3

4
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HÄLGE PRESENTBOK NR 26
Hälges eskapader i skogarna kring byn!
Årets presentbok är fylld med humor och livsångest, maskerad som 
roliga skämt. Hälge driver med hundar och jägare samt undviker med 
en hårsmån att bli en söndagsstek. Serien handlar om både vänskap 
och livets dystra stunder, men alltid med närheten till ett skratt!

52 sidor. 215 x 300 mm. Kartonnage. 
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JULKUL MED GRETA
Julstöka med Greta och hennes vänner!
Greta Gris och hennes vänner gör sig redo för den superjuligaste julen 
någonsin, med vintermys, granar och tjusiga dekorationer! Häng med 
när Greta och de andra pysslar och pynta själv med de finfina klister-
märkena som följer med boken! 

16 sidor. 210 x 300 mm. Häftad.  Ålder 2–6 år.

Humor  
med Hälge  
som bäst!

Med roliga  

stickers!

€17,90

€9,90

5

6
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LUNA OCH SUPERKRAFTEN
Ny barnboksserie av författaren 
bakom succéerna Sune och Bert!
En kväll gör nioåriga Luna en märkvärdig upptäckt. När 
hon doppar handen i mångatan som bildats i sjön går 
det som en ilning genom kroppen. Plötsligt kan hon höra 
genom betongväggar och på långt avstånd. Den under-
liga superkraften förändrar allt, på gott och ont. Luna 
och superkraften är en spännande berättelse med hög 
igenkänningsfaktor och varm humor, om en vanlig flicka 
med en mycket ovanlig förmåga!

118 sidor. 156 x 207 mm. Kartonnage. Ålder 6–9 år.

JULENS GODASTE KNÄCK
Vad vore julen utan knäck! 
På polkagriskokeriet i Gränna kokas knäcken enligt ett urgammalt 

SÖT, SEG 
OCH 

JÄTTEGOD!

Magiska krafter!

klassiskt recept. Den blir precis som den ska vara, lagom seg, med 
väl avvägd sötma och rätt mängd mandelspån. Mums!

Vikt 185 g.

€14,90

€19,90

7

8
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DAMSTRUMPOR, 7-PACK
Sköna och slitstarka damstrumpor  
i olika mönster!
Varje paket innehåller 2 par av de olika mönstrade strumporna och 
1 par av de gråa strumporna.

Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

7-pack!

ASTA LJUSSTAKE
Vacker ljusstake i svart smide!
Böljande ljusstake i svart smide med fina mässingsdetaljer och plats 
för fyra ljus. Den är designad för att användas året om, men fungerar 
även utmärkt som adventsljusstake vid julen. Placera den på bordet 
som en del av dukningen eller låt den pryda din fönsterbräda!

Material svart smide. Mått 240 x 135 x 240 mm. Vikt 600 gram.

JULMYS 
MED 

JULLJUS! 

€29,90

€19,90

9

Strl 36 – 4010
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DISNEY MÅLARBOK  
MED JULPYSSEL + KRITOR
Perfekt pyssel i väntan  
på tomten!
Kom i julstämning med denna fullmatade pyssel- och 
målarbok från Disney. Boken innehåller 48 härligt juliga 
motiv att färglägga – det är bara att låta kreativiteten 
flöda med den tecknade magin. I paketet ingår även en 
förpackning med färgkritor av god kvalitet!

48 sidor. 210 x 297 mm. Häftad. Ålder 3–6 år.

Genom att köpa det här pusslet hjälper du 
”Save the Children” att stödja projektet 
”Pippi of Today” för flickor på flykt med 10 kr.

4 ST TRÄPUSSEL –  
PIPPI LÅNGSTRUMP 
Pussla loss med Pippi!
Fyra finfina träpussel med motiv från böckerna om Pippi 
Långstrump. Varje pussel består av 12 bitar. Pusslen levere-
ras i en liten trälåda med skjutlock, där bitarna förvaras när 
de inte används.

Mått låda 195 x 140 x 45 mm.  
Mått pussel 175 x 120 mm. Material trä.

JULKUL  
MED  

DISNEY!

Pippi- 
pussel med 

4 olika  
motiv!€19,90

€12,90

11

12
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PUSSEL – ENHÖRNING, 500 BITAR
Ett magiskt fantasypussel!
Få saker är lika rogivande som att lägga ett vackert pussel, oavsett om man gör 
det tillsammans eller själv. Detta kvalitetspussel bjuder på ett härligt fantasy-
motiv, med både en vacker regnbåge och två ståtliga enhörningar!

Mått pussel 600 x 360 mm.

FLASKÖPPNARE TOMTE
Charmig flasköppnare i form av en tomte!
Dekorativt och kul inslag på julbordet. Perfekt när du gör dig redo att dricka 
säsongens första julmust. Fin gåbortpresent eller julklapp!

Design Ruth Vetter. Höjd 130 mm. Material polyresin/rostfritt stål.

FLASKKORK TOMTE
Praktisk flaskkork i vacker tomtedesign!
Korken håller drycken fräsch och julstämningen på topp! Ett måste 
inför julens många glöggbjudningar. Den perfekta presenten eller 
julklappen till alla julälskare!

Design Ruth Vetter. Höjd 90 mm. Material polyresin/TBE.

Svensk design!

SKAPA  
STÄMNING 

PÅ JUL- 
BORDET!

Vackert  
enhörnings- 

motiv!

€14,90

€14,90

€19,90

13

14

15
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PUSSEL – ENHÖRNING, 500 BITAR
Ett magiskt fantasypussel!
Få saker är lika rogivande som att lägga ett vackert pussel, oavsett om man gör 
det tillsammans eller själv. Detta kvalitetspussel bjuder på ett härligt fantasy-
motiv, med både en vacker regnbåge och två ståtliga enhörningar!

Mått pussel 600 x 360 mm.

FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA
Tecknad nostalgi för stora och små!
Under många år har barn och vuxna satt sig framför teven på 
julafton för att se Kalle Anka och hans vänner önska God jul. 
Nu finns äntligen de älskade klassikerna samlade i en volym. 
Här hittar du allt från Tomteverkstaden och Tjuren Ferdinand 
till Musses & Långbens husvagnssemester och berättelsen 
om när en viss fågel förstör Kalle Ankas fotoplaner i djungeln!

192 sidor. 195 x 266 mm. Kartonnage.

POPCORN MAKER
Perfekta popcorn!
Popcorn Maker som ger biokänsla på 
fredagsmyset. Ingen olja eller fett är 
nödvändigt för ett perfekt resultat. 
Det enda du behöver göra är att lägga 
en liten mängd majskorn i mikroskå-
len, på med locket och därefter pop-
par du dem direkt i mikron!

Material silikon. Höjd 145 mm.  
Diameter 200 mm. 

ALLA  
KLASSIKER  
I EN BOK!

Gör goda  
popcorn  
i micron!

€19,90

€24,90

16

17
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FREDERIK ZÄLL’S BÄSTA –
GRYTOR  
Härligt mustiga grytor året runt!
Att tillaga maten i gryta är det bästa sättet att locka fram 
de bästa smakerna ur dina råvaror. Under det skyddande 
locket lagas maten varsamt, vilket gör att den blir både 
hälsosammare och mer smakrik. Här delar Frederik Zäll 
med sig av sina allra bästa grytrecept med inspiration från 
världens alla hörn! 

80 sidor. 177 x 224 mm. Flexband.

CHOKLAD & PRALINER 
Fantastiska chokladrecept!
Recepten har som utgångspunkt att det ska vara enkelt att göra goda 
och smakrika bakverk av choklad. Förutom avsnitt om chokladhistoria, 
chokladbönor och chokladtillverkning innehåller boken praktiska 
tips om temperering, doppning och garnering samt vilka verktyg du 
behöver för att lyckas!

160 sidor. 205 x 260 mm. Inbunden.

Med  
recept från  

världens  
alla hörn!

KAKOR,  
TÅRTOR,  

CUPCAKES, 
MOUSSER!

€14,90

€19,90

18

19

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   10Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   10 2021-06-10   17:182021-06-10   17:18



11

FAMILJEKALENDER 2022 – 
MED STICKERS 
Gör vardagsplaneringen roligare!
Förutom den roligt illustrerade kalendern får du fyra ark med 
stickers som du kan använda för att markera olika aktiviteter 
och händelser – Bio, Veckopeng, Fest, Resa etc. Kalendern har 
fem kolumner med plats för namn och anteckningar samt 
praktiska årsöversikter för 2022 och 2023!

Format 295 x 420 mm. Spiralbunden.

RIMMEMO
Ett roligt spel för hela familjen!
Ett enkelt och roligt spel där det gäller att para ihop ord som rimmar 
– t ex ål och tvål, paj och haj, rumpa och strumpa. Spelet innehåller 
40 memobrickor och för de fina illustrationerna står Pernilla Stalfelt! 

Mått 130 x 130 mm. Innehåller 40 memobrickor.  
Antal spelare 2–4. Ålder från 6 år.

Klassiker!

Tjo och tjim, 
vem är bäst  

på rim?

€19,90

€19,90

20

21
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SUDOKU 
Sätt hjärncellerna på prov!
Sudoku är ett av våra mest älskade tidsfördriv. I den här 
behändiga pocketboken finns hela 201 sifferpussel på olika 
nivåer – allt från lättlösta sudokun till mycket svåra. Gå 
direkt på den svårighet som passar dig eller öva upp dina 
färdigheter gradvis genom att börja från början. Lösningar 
till alla sudokun finns i slutet av boken!

224 sidor. 110 x 180 mm. Pocket.

STORA KORSORDSBOKEN
Kluriga korsord för hela familjen!
En ny omgång kryss för alla korsordssugna. I Stora korsords-
boken finns ett sjuttiotal korsord skapade av några av Sveriges 
allra skickligaste korsordskonstruktörer. De populära bildkryssen 
dominerar, men här finns också knepiga krypton och luriga ord-
flätor. Lösningar till alla kryss finns i slutet av boken!

84 sidor. 220 x 300 mm. Mjukband.

LÄTTA  
OCH SVÅRA  

NIVÅER!

Korsord,  
bildkryss och  

ordflätor!

€9,90

€14,90

22

23
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FOTBOLLSSTJÄRNOR 2022
Ett måste för den  
fotbollsintresserade!
I Fotbollsstjärnor 2022 hittar du 50 stjärnporträtt av de bästa 
spelarna just nu med utförlig statistik och heta actionbil-
der. Du får de bästa målvakterna, de tuffaste backarna, de 
smartaste mittfältarna, de vassaste anfallarna och de mest 
lovande talangerna. Dessutom innehåller boken spännande 
läsning om de stora cuperna och de största ligorna!

128 sidor. 215 x 305 mm. Kartonnage.

HOCKEYSTJÄRNOR 2022 
Läs, jämför och sätt ihop  
din egen superfemma!
Hockeystjärnor 2022 är laddad med stjärnporträtt 
av de 50 främsta spelarna i världens bästa liga, NHL. 
Här får du de bästa spelarna rankade från 1 till 10 
i varje position, målvakt, back, center, höger- och 
vänsterforward. Varje spelare presenteras med tuffa 
actionbilder och intressanta fakta!

112 sidor. 215 x 305 mm. Kartonnage.

Supercoola  
action- 
bilder!

Lysande  
stjärn- 

porträtt!€24,90

€24,90

24

25
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101 SMOOTHIES
Prisbelönt smoothiebok i ny  
uppdaterad utgåva!
Den absoluta guiden till smoothievärlden för dig som vill ha kul 
i köket och skapa läckra och näringsrika fruktdrinkar. Här lär du 
dig att enkelt göra supergoda smoothies för olika tillfällen –  till 
frukost, efter träningen eller när du helt enkelt bara känner att 
det är dags för en hälsosam energiboost. Boken innehåller även 
praktiska råd om vad du bör tänka på när du väljer dina råvaror 
samt smarta tips om servering och garnering!

240 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

SPORTIG ANKELSTRUMPA, 8-PACK 
Kvalitetstrumpor med färgglada undersidor!
Strumporna håller utmärkt kvalitet och kan användas till träningspasset såväl som till 
vardags. Strumporna är vit på toppen med en färgad sula. Varje paket innehåller 2 par 
med blå sula, 2 par med orange sula, 2 par med grön sula samt 2 par med grå sula.

Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

8-pack!

Smoothies  
för hela  

familjen!

€19,90

€19,90

26

Strl 36 – 4027 Strl 41 – 4528
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TRÄNA HEMMA MED  
SOFIA ÅHMAN
Den bästa träningen är den  
träning som blir av!
Har du också svårt att få tid till att träna? Betalar du för ett gym-
kort som du aldrig hinner använda? I så fall är det här fitnessboken 
för dig! Här presenterar SVT ś träningsexpert Sofia Åhman ett 
antal bra övningar som du enkelt kan göra hemma. Övningarna ger 
en allsidig träning som stärker hela kroppen, ger dig bättre hållning 
och förbättrar din rörlighet!

92 sidor. 208 x 278 mm. Limbunden.

HAPPY FOOD GREEN
Den enkla vägen till grönare och 
mer klimatsmart liv! 
Det finns många anledningar att vilja leva ett grönare liv, 
men hur ska vi hitta rätt i det ständigt växande utbudet av 
vegoalternativ och hur ser den bästa balansen mellan hälsa, 
smak och klimat egentligen ut? Tillsammans med vetenskaps-
journalisten Henrik Ennart reder stjärnkocken Niklas Ekstedt 
ut dessa spännande frågor och delar dessutom med sig av  
50 stycken riktigt bra vegetariska recept!

252 sidor. 176 x 245 mm. Inbunden.

Må bra recept! Enkla och  
roliga  

övningar!

€14,90

€19,90

29

30

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   15Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   15 2021-06-10   17:212021-06-10   17:21



16

FRUKT & GRÖNT MILJÖPÅSAR, 3-PACK
Att återvinna är bra men att återanvända är ännu bättre! 
Med dessa praktiska och miljövänliga nätpåsar slipper du ta nya påsar av plast varenda gång  
du handlar frukt och grönt – ett enkelt sätt att göra vår planet en stor tjänst!

Format 300 x 350 mm, 375 x 290 mm, 150 x 170 mm.  
Material PET.

MILJÖ
smart

MILJÖ- 
VÄNLIGA  

PÅSAR ATT  
TA MED TILL  

AFFÄREN!

KÖKSREDSKAP – FAMILJEN NESSIE
Ta hjälp i köket av tre generationer  
Loch Ness-odjur! 
Mamma Nessie som stående durkslag, Nessie som stående soppslev och 
Baby Nessie som stående tesil. Familjen Nessie är en underbart söt trio 
som gärna dyker ner i grytor och koppar för din skull. De tre söta sjö- 
odjuren är här för att hjälpa dig servera t ex soppor, pasta och grönsaker!

Höjd 140–285 mm. Material plast, silikon.

1 DURKSLAG
1 SOPPSLEV

1 TESIL

€19,90

€9,90

31

32

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   16Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   16 2021-06-10   17:222021-06-10   17:22



17

ÅTERVINNINGSKASSAR, 3-PACK
Gör det enkelt att källsortera!
Tre stycken kassar med handtag som är försedda med kardborreband så att 
man enkelt kan fästa dem i varandra. Avsedda för sortering av glas/plastför-
packningar, metall och papper/tidningar!

Mått 416 x 290 x 292 mm. Material PVC-fri plast. 

GALLTVÅL
Ekologisk tvål belönad  
med toppbetyg!
Galltvål är ett oslagbart alternativ vid all slags fläck-
borttagning och rengöring! Testad av Konsument-
verket och belönad med toppbetyg. Dessutom är den 
tillverkad av enbart naturliga ämnen och därför helt 
miljövänlig. Finns både i fast 
och flytande form!

Vikt 100 g.

FLYTANDE GALLTVÅL
100 procent miljövänlig!
Galltvål är ett oslagbart alternativ vid all 
slags fläckborttagning och rengöring. 
Testad av Konsumentverket och belönad 
med toppbetyg. Dessutom är den till-
verkad av enbart naturliga ämnen och är 
därför helt miljövänlig. Finns både i fast 
och flytande form!

Volym 500 ml.

MILJÖ
smart

MILJÖ
smart

Sortera  
lätt och  
smidigt!

Miljövänlig!

€14,90

€17,90 €9,90

33

34 35

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   17Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   17 2021-06-10   17:222021-06-10   17:22



18

LÄR DIG LEVA NU
Boken som får dig att  
må bättre!
I denna uppföljare till världssuccén Lär dig leva berättar 
Mats och Susan Billmark hur du kan vända tuffa perio-
der i livet till något meningsfullt. Med enkla lösningar 
kan du förbättra såväl vardagen som dina relationer 
och livskvaliteten i stort. Boken ger dig ovärderliga tips 
och råd samt är en fantastisk vägledning för den som 
bestämt sig för att må bättre och ta tillvara på livet!

270 sidor. 143 x 217 mm. Inbunden.

BONDEPRAKTIKAN
Tidlös klassiker!
Bondepraktikan fanns till hjälp långt innan SMHI och femdygnsprog-
noser på TV fanns att tillgå för att sia om väder och vind. Denna rika 
samling folkvisdom förklarar inte bara hur man ska tolka naturens tecken 
utan ger även råd och vägledning om mycket annat i livet. Den har under 
flera hundra år varit en av Sveriges mest lästa och uppskattade böcker. 
Ta reda på vad jorden, himlen och havet kan berätta för dig!

168 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.

Januari
Om månadens början och 

slut är vackra, kan man 

hoppas på ett gott år.

Mars 
Om mars månad är torr 

kommer våren att bli 

mycket vacker.

Maj 
Om det är soligt i maj blir 

det regnigt i september.

Upp- 
följare till 

världs- 
succèn!

Sveriges mest 

lästa bok!

€18,90

€16,90

36

37

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   18Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   18 2021-06-10   17:232021-06-10   17:23



19

KAKFAT 3 VÅNINGAR
Klassiskt och stilrent kakfat!
Perfekt för servering av bakverk, praliner och andra godsaker. Passar i alla sam-
manhang, från dop och bröllop till fredagsmys och improviserade fikastunder!

Material glas. Diameter 250, 200 och 150 mm. Höjd 330 mm.

TRÄDGÅRDSKALENDERN 2022
Den perfekta julklappen till alla  
trädgårdsälskare!
Kalendern som hjälper dig med plantering och planering under 
hela året. I Trädgårdskalendern finns något både för nybörjare 
och vana odlare. Fylld med vackra illustrationer, odlarglädje samt 
ger dig tips och råd under hela trädgårdsåret. Varje månad bjuds 
du även på ett härligt recept med säsongens godsaker!

84 sidor. 170 x 260 mm. Limbunden.

Perfekt till  

kakkalaset!

€19,90

€17,90

38

39

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   19Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   19 2021-06-10   17:242021-06-10   17:24



20

52 GIN DU MÅSTE DRICKA 
INNAN DU DÖR 
En perfekt present till alla som 
älskar gin!
Gin har på senare år blivit väldigt populärt. Dryckesexperten 
Örjan Westerlund delar med sig av sina omfattande kunska-
per om gin. Likt en riktigt slipad bartender har han skapat 
en perfekt mix med rekommendationer för de godaste gin-
sorterna, kryddade med fakta och historiska djupdykningar 
om gin!

144 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

SAGAFORM STÅLFLASKA
Håller drycken kall eller varm!
Snygg vattenflaska med en avancerad vakuumkonstruktion av dubbla stål-
väggar som ger en extra bra isolering utan kondens. Flaskan håller drycken 
iskall upp till 16 timmar eller varm upp till 8 timmar! 

Höjd 255 mm. Diameter 70 mm. Volym 50 cl. Material rostfritt stål.

MILJÖ
smartFÖR  

VARM  
OCH KALL 

DRYCK!

Fin  
present- 

bok!

€29,90

€19,90

Guld40 Silver41

42
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TÅRTOR, BAKVERK  
OCH DESSERTER
Följ med in i den söta världen!
Låt dig inspireras av Per Bäckströms och Josephine Erikssons 
bakverk och desserter. Recepten är lätta att följa och illustrerade 
med vackra fotografier. Självklart ingår också en mängd tips 
och råd för ett lyckat resultat. Exempel på recept är biskvier, 
brownies, lemoncurd-bakelser och krämig sommartårta!

76 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

MILJÖ
smart

MUFFINSFORMAR, 12-PACK
Snygga och praktiska formar!
Nu blir det både roligare och enklare att baka muffins och cupcakes. For-
marna kan användas igen och igen, tål temperaturer upp till 250 grader och 
behöver aldrig smörjas. Eftersom de är tillverkade i silikon lossnar bakverken 
lätt. Tål att frysas!

Diameter 60 mm. Höjd 33 mm.

Praktiska!

Lätta  
recept och 

vackra  
bilder!

€19,90

€12,90

43

44
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PINO PIZZASET MED KNIV OCH SKÄRARE 
Ett måste för alla pizzaälskare!
Set med två pizzaredskap – en pizzaskärare och en pizzakniv. Båda med blad av rostfritt stål 
och stadiga handtag i vacker akacia. Med de här redskapen får du till den perfekta pizzaslicen!

Material akacia och rostfritt stål.

MÖNSTRADE  
HERRSTRUMPOR, 7-PACK
Klassiska herrstrumpor!
Herrstrumpor av hög kvalitet med skön passform och klassiskt 
eleganta mönster. Varje paket innehåller 2 par av de olika mönst-
rade strumporna och 1 par klassiskt svarta!

Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

7-pack!

Smidig  
och lätt att  
använda!

€19,90

€19,90

45

Strl 41 – 4546
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POCKETPAKET – DECKARE
Spännande julläsning!
Mytomanen (Sofie Sarenbrant) är den 
åttonde boken i serien om den orädda 
kriminalinspektören Emma Sköld. På ett 
gastkramande sätt utforskas teman som 
fördomar, utanförskap, klasskillnader  
och lögner.

De kapabla (Klas Ekman) är en kvävande 
thriller, full av mörk humor, om vanliga 
människor som råkar ut för en livsavgörande 
olycka. Det är en skruvad läsupplevelse som 
stannar kvar långt efter att boken  
tagit slut.

I Tio grisar nere (Denise Rudberg) möter vi 
förundersökningsledare Marianne Jidhoff 
i en kritisk utredning bakom överklassens 
polerade fasader. Utredningen tar henne 
tillbaka i åren och vi får för första gången en 
inblick i Mariannes avlidne make Hans liv. 

3 x pocket.

NAZISTERNAS FRUAR
Ett måste för den  
historieintresserade!
Många av de mest framträdande männen i Hitlers regim 
hade kvinnor vid sin sida som hustrur, älskarinnor och 
kollegor. De var ofta starka och radikala nazister som från 
en dold position påverkade historien indirekt. Nazisternas 
kvinnor blottlägger en till stora delar okänd del av andra 
världskrigets historia och kastar nytt ljus över Tredje 
rikets inre mekanismer!

310 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.

3 ST  
SPÄNNANDE  

DECKARE!

Fascinerande 
kvinno-

öden!

€24,90

€24,90

47

48
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GLÖGGKOLV SNÖSTJÄRNA
Glöggmingla med stil!
En vacker glöggkolv i glas med svart smidesställning där glöggen hålls varm genom ett 
värmeljus. Glöggkolven har ett vackert snöstjärnemönster och tack vare det smarta 
handtaget i silikon kan du enkelt servera glöggen utan att bränna dig! 

Material glas, metall, silikon. Volym 1,3 liter. Tål ej maskindisk.

ISA GLÖGGMUGG, 4-PACK
Stämningsfulla och dekorativa 
glöggmuggar!
Dekorativa glasmuggar med vackert mönster av snöstjärnor. 
Muggarna är utrustade med ett litet handtag. Perfekt att 
servera adventsglöggen i!

Material glas. Volym 1,6 deciliter. Tål ej maskindisk.

JULIG  
DESIGN TILL 

GLÖGG- 
FESTEN!

€29,90

€24,90

49

50
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DOFTLJUS 
Stämningsfulla doftljus!
Doftljus som fyller ditt hem med sommarlätta, friska  
dofter som ger ditt sinne lugn och harmoni. Finns  
i två väldoftande varianter!

Höjd 85 mm. Diameter 70 mm. Brinntid 45 timmar.  
Innehåller 90% soyavax, 5% doft, 5% vegetabilisk olja.

STICKA – GRUNDER  
OCH TEKNIK 
Hemstickat är bäst!
Stickning har gjort en magnifik comeback och ligger helt 
rätt i tiden. Med den här boken lär du dig snabbt att sticka 
från grunden eller fräschar upp dina gamla kunskaper. 
Genom bokens instruktioner och tydliga steg för steg-
fotografier får du all vägledning du behöver från den första 
maskan till det färdiga plagget!

64 sidor. 215 x 265 mm. Inbunden.

Goda  
och friska  

dofter!

Med  
tydliga steg  

för steg  
bilder!

€19,90

€14,90

 Go Bananas51 Watermelon Crush52

53
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MUGG BORNEO, 2-PACK
Stilren, snygg och modern 
Kaffemuggen Borneo är en snygg och tidlös mugg. Den är gjord i stengods som 
klarar både maskindisk och mikrovågsugn. Muggarna finns i två fina färger, grå 
och terrakotta!

Höjd 100 mm. Volym 25 cl.

LED-ARMBAND
Se till att synas i mörkret!
Slitstarkt och vädertåligt LED-band som du fäster runt armen eller 
benet när du är ute och det är mörkt. På så vis behöver du inte vara 
orolig för att inte synas. Det flexibla bandet är lätt att ställa in och 
med en snabb knapptryckning växlar du enkelt mellan två olika 
ljuslägen, kontinuerligt eller blinkande ljus!

Drivs av 2 litiumbatterier CR2032 3V. Batteri ingår.

SNYGG  
OCH  

STILREN  
DESIGN!

Flexibelt!

€18,90

€11,90

Terrakotta54 Grå55

56
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SÄKER SVAMPPLOCKNING –  
DE VANLIGASTE SVAMPARNA
Både för erfarna och nybörjare!
Svampplockning är en mycket trevlig aktivitet, men vilka svampar 
vågar man plocka? Den här boken innehåller tips om ett antal 
svampar som är helt säkra att plocka och dessutom smakar gott. 
Med bokens handfasta tips behöver du aldrig mer känna dig osäker 
i svampmarkerna!

80 sidor. 170 x 240 mm. Inbunden.

SVAMPKNIV MED BORSTE
Ta vara på skogens gåvor!
Smidig att ha med sig i skogen och ett måste för alla svampplockare. 
Fodral i canvas som lätt kan fästas i bältet. Knivblad i rostfritt stål!

Längd 110 mm.

Svamp- 
guide med 
säkra tips  
och råd! 

SVAMP- 
KNIV MED  

BORSTE OCH 
FODRAL!

€14,90

€19,90

57

58
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ÄNKORNA
Gastkramande spänning!
En manlig polis hittas mördad på Gärdet i Stockholm och 
bara minuter från brottsplatsen upptäcks ytterligare ett 
offer, en ung kvinna av okänd identitet. Dubbelmordet 
leder polisinspektör Vanessa Frank in i en snårig utred-
ning som visar sig bli mer personlig än hon någonsin 
kunnat ana. Änkorna är den tredje och fristående delen 
i Pascal Engmans populära serie om polisinspektör 
Vanessa Frank!

505 sidor. 143 x 217 mm. Inbunden.

EXKLUSIVA  
JULKULOR, 6-PACK
Skapa julstämning med 
mysigt tomtemotiv!
Fina att ta fram när julen knackar på dörren och 
vackra att hänga i granen eller på andra ställen 
där du vill skapa julstämning. Julkulorna kommer 
i en vacker och exklusiv kartong!

Design Ruth Vetter. Diameter 75 mm.

Spänning!

6 ST  
JULKULOR  

I FIN  
KARTONG! 

€29,90

€19,90

59

60
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DOFTOLJA 
Ljuvliga och juliga dofter!
Doftolja med friska dofter som skapar en härlig stämning i ditt hem. Reglera mängden 
doft med hur många pinnar du använder. Doften håller i 1–2 månader beroende på hur 
många pinnar du har i flaskan. Finns i två varianter, Happy Holiday med en skön doft av 
solmogna fikon och Sparkling Winter med en skön doft av nytvättad bomull!

Material glasflaska. Volym 80 ml. 100 x 50 mm. 6 st pinnar i trä. Total höjd 210 mm.

SKYDDSÄNGELN
Nionde boken om kriminal- 
inspektör Emma Sköld!
Sju månader har gått sedan en nära kollega till Emma 
Sköld försvann spårlöst och hon är fortfarande fast 
besluten att hitta honom, död eller levande. Men 
samtidigt som Emma äntligen får upp ett spår dras 
hon in i en märklig mordutredning – ett gäckande fall 
hon snart blir besatt av att lösa. Skyddsängeln är en 
rafflande bladvändare där Sofie Sarenbrant återigen 
lyckas förena isande spänning med klarsynt granskning 
av aktuella samhällsfrågor.

400 sidor. 144 x 218 mm. Inbunden.

Kriminal- 
roman!

JULIGA  
DOFTER  

I DITT  
HEM!

€19,90

€14,90

61

Sparkling Winter63Happy Holiday62
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BARNSTRUMPOR SMALRANDIGA, 6-PACK
Slitstarka strumpor för barn!
Härliga färger och fint smalrandigt mönster. Den goda passformen gör att de sitter perfekt på foten!

Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

KLURIGA QUIZ FÖR 
SMARTA BARN 
Redo för en riktig utmaning?
I den här boken hittar du över 600 frågor om allt 
mellan himmel och jord – historia, sport, kändisar, 
geografi, böcker, djur och mycket mer. Testa dina  
kunskaper, du kanske är eller kommer att bli en  
riktig quizmästare!

192 sidor. 128 x 198 mm. Häftad. Ålder 9–12 år.

6-pack!

Bli en  
supersmart 

quiz- 
mästare! 

€16,90

€12,90

Strl 31 – 3564

65
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BARNSTRUMPOR BREDRANDIGA, 6-PACK
Bredrandigt mönster i glada färger!
Slitstarka strumpor för barn. Lätta att dra av och på tack vara den elastiska stickningen 
och den utmärkta passformen!

Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

BARNSTRUMPOR SMALRANDIGA, 6-PACK
Slitstarka strumpor för barn!
Härliga färger och fint smalrandigt mönster. Den goda passformen gör att de sitter perfekt på foten!

Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

GLASS FÖR HELA FAMILJEN
Skapa din egen favoritglass!
Varför köpa glass i affären när det är enkelt att göra 
sin egen? Den blir garanterat mycket godare. Med 
tydliga instruktioner får du här lära dig att göra super-
god gräddglass, isglass och sorbet. De enkla recepten 
funkar både med och utan glassmaskin och bygger 
på vanliga ingredienser som man brukar ha hemma. 
Smakerna kan varieras i all oändlighet och när du väl 
lärt dig grunderna är det bara att låta fantasin flöda!

174 sidor. 200 x 240 mm. Inbunden.

6-pack!

€14,90

€16,90

Strl 31 – 3567

66
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101 ÖL DU MÅSTE DRICKA  
INNAN DU DÖR 
Boken för dig som älskar öl!
Intresset för öl bara växer. Här hjälper dryckesexpertern Örjan Wester-
lund dig att hitta just din favorit. I det breda urvalet hittar du allt från 
trendiga nyheter till klassiska sorter. Dessutom tipsar Örjan om en rad 
verkliga höjdare från de svenska småbryggerierna!

224 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

NÖDHAMMARE
Ett måste för alla bilar!
Ficklampa, signalljus, glashammare och bälteskniv i ett. 
Hölje i ABS-plast, 1 vit lysdiod och 9 röda blinkande ljus, 
bältesskärare, nödhammare och magnet för att kunna 
fästa på biltaket!

Mått 195 x 40 mm. Batteri ingår.

5-ÅRSDAGBOK
Skriv ner dagens väder 
och annat som hänt!
En elegant, behändig och årsneutral 5-års-
dagbok där varje dag presenteras på en 
helsida. Skriv ner vad som händer i ditt liv 
och anteckna hur vädret varit. För varje år 
som går blir det roligare och roligare att se 
vad du sysslat med vid samma datum under 
olika år. Notera, jämför och kartlägg ditt livs 
dolda mönster!

140 x 205 mm. Konstläder. Inbunden.

4 st   
funktioner  

för nöd- 
situationer!

Fin present!

€19,90

€19,90

€19,90

69

70

68
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JULENS BÄSTA KRYSS 
Rolig och klurig hjärngympa!
Julens bästa KRYSS är tidningen med korsord för hela 
familjen. Det är en späckad julkrysstidning med en mix 
av korsord med väldigt lätta till riktigt knepiga kryss. Här 
hittar du krypton, ordflätor och annat pyssel som sudoku, 
kakuro och sifferlekar av olika slag. 175 roliga utmaningar 
för hela familjen. Tävla och vinn fina priser!

116 sidor. 208 x 278 mm. Häftad.

PUSSEL – SWEDEN 
100 BITAR
Kvalitetspussel med  
härligt Sverigemotiv!
Att lägga pussel är ett utmärkt sätt 
att umgås och koppla av tillsammans. 
Genom detta pussels många och roliga 
illustrationer får ni som pusslar också 
möjlighet att minnas den brokiga kultur- 
och naturhistoria som utmärker vårt 
avlånga land!

Mått 500 x 300 mm.

Både  
lätta och  

riktigt  
svåra!

100 BITARS  
PUSSEL FÖR 
STORA OCH  

SMÅ!

€9,90

€14,90

71

72
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ALFONS ÅBERG TÅGSPEL
Ett roligt spel för hela familjen!
Följ med Alfons Åberg och hans vänner när de kör tåg och hämtar 
upp olika passagerare längs vägen. Den som först har hämtat upp 
sina passagerare ska så snabbt som möjligt ta sig till stationen och 
vinner spelet.

Ålder från 4 år.

LASSEMAJAS DETEKTIV-
BYRÅ, SAMLADE SERIER 1
Barnens favoritdetektiver – nu 
som serietidning!
Böckerna om Lasse och Maja har sålt i mer än 5,5 miljoner 
exemplar i Sverige och toppar ständigt bokförsäljnings-
listorna. Under 2020 fick karaktärerna äntligen en egen 
serietidning och i LasseMajas samlade serier hittar du 
allt från första årets alla nummer. Följ med när Lasse och 
Maja löser 13 mysterier tillsammans med polismästaren 
i Valleby!

170 sidor. 170 x 260 mm. Mjukband. Ålder 6–9 år. 

Roligt  
spel för hela 

familjen!
Favorit- 

serier!

€17,90

€19,90

73

74
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SMÅ MÄNNISKOR,  
STORA DRÖMMAR – ASTRID
Ett inspirerande porträtt av ett 
kreativt geni!
Astrid Lindgren är vår i särklass mest folkkära barnboks-
författare och har skapat en rad oförglömliga karaktärer.  
I denna bok tar Astrid Lindgren själv steget in i barnböckernas 
värld. En vackert illustrerad berättelse om den fantasifulla 
flickan Astrid som när hon blev vuxen skrev så många 
underbara böcker!

36 sidor. 203 x 250 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år. 

SMÅ MÄNNISKOR, STORA 
DRÖMMAR – GRETA
Ingen är för liten för att starta  
något stort!
Greta Thunbergs kamp för klimatet har engagerat och inspi-
rerat miljontals barn och vuxna över hela världen. Hon har 
påmint oss alla om en viktig sanning, att ingen är för liten för 
att höja sin röst och stå upp för sin framtid. Denna bilderbok 
berättar om Gretas unika gärning, samtidigt som den på ett 
pedagogiskt sätt förklarar klimatutmaningarna för yngre barn!

36 sidor. 203 x 250 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

€19,90

€19,90

75

76
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EN ENHÖRNING TILL JUL
En magisk och varm julberättelse!
Några dagar innan julafton ligger Milly i sängen och kan inte 
sova. När hon ser ut genom fönstret får hon plötsligt syn på 
en ståtlig enhörning som trampar fram genom den gnistrande 
snön på väg mot huset där hon bor. Milly öppnar dörren för den 
nyfikna enhörningen och med honom följer allt det hon längtat 
efter i livet: magi, vänskap och glädje!

32 sidor. 215 x 250 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

JULOSAURUSEN  
En underbar julsaga för både  
barn och vuxna! 
Det här är berättelsen om en pojke vid namn William Trundle och 
en dinosaurie som heter Julosaurusen. De möts en julaftonskväll 
och hamnar mitt i ett alldeles magiskt äventyr. Julosaurusen 
är en rolig och fullständigt oemotståndlig berättelse om att 
upptäcka sitt hjärtas innersta önskan och om att lära sig att 
ingenting är omöjligt!

360 sidor. 155 x 205 mm. Kartonnage. Ålder 9–12 år.

MAGISK  
JULBERÄTTELSE  
FÖR DE ALLRA  

MINSTA!

Underbar 
julsaga  
för hela  

familjen!

€17,90

€17,90

77

78
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FAMILJEKALENDER 2022 – 
PETTSON & FINDUS  
Planera vardagen tillsammans 
med världens roligaste katt!
Härlig familjekalender med Pettson, Findus, mucklor och 
andra mysiga figurer från Sven Nordqvists universum. 
Vackra bilder med härliga färger och ljuvliga små detaljer 
att upptäcka. Fem kolumner med plats för namn och 
anteckningar! 

Format 220 x 430 mm. Spiralbunden.

BAMSE OCH VINTERDROTTNINGEN
Ett frostigt äventyr med Bamse och  
hans vänner!
Plötsligt börjar hundar, ekorrar, fåglar och andra djur i Småköping för-
svinna. Vad är det som händer? Bamse och vännerna ger sig i väg mot norr 
beslutna att rädda smådjuren. Det blir den farligaste resan de någonsin 
gjort, i synnerhet som allt tyder på att den hänsynslösa vinterdrottningen 
har ett iskallt finger med i spelet!

144 sidor. 170 x 245 mm. Kartonnage. Ålder 3–6 år.

PETTSON,  
FINDUS OCH  

ANDRA MYSIGA  
FIGURER!

Älskade Bamse!

€19,90

€14,90

79

80
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FREDERIK ZÄLL’S BÄSTA – 
FÖRRÄTTER & SMÅRÄTTER 
Små rätter – stora smaker!
Frederik Zäll är mannen bakom succématbloggen Lyxlagat.se 
och syns även regelbundet i Nyhetsmorgon på TV4. I denna 
inspirerande kokbok har han samlat sina allra bästa recept på 
förrätter – supergoda snittar, elegant tillagade primörer, skal-
djurskreationer, spännande sallader och mycket mer!

92 sidor. 200 x 240 mm. Inbunden.

FÖRSTA HJÄLPEN-KIT 
Praktisk väska för hemmet  
eller utflykter!
Praktiskt första hjälpen-kit i en vattentät väska. Den smidiga 
väskan gör att du utan problem kan ta med den överallt – i bilen, 
på båten, på utflykter eller på stranden. Innehåller: sax, gasbinda, 
plåster, sårtvätt, kompress, mitella och sårtejp!

Mått 180 mm x 260 mm. Material vattentät nylon.

Succékockens 

favoriträtter!

FÖRSTA  
HJÄLPEN I  

VATTENTÄT  
VÄSKA!

€17,90

€19,90

81

82
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SOPPBOKEN
Ljuvliga soppor för alla smaker!
Kokboken för alla som älskar soppor. Här hittar du 
fantastiska sopprecept för alla tillfällen och årstider. 
Boken innehåller recept på allt från enkla vardags-
soppor till lyxiga festsoppor. Du får också en mängd 
smarta tips på goda tillbehör som ytterligare förhöjer 
smakupplevelsen!

92 sidor. 200 x 240 mm. Inbunden.

SITTDYNA SHERPA
Håller dig varm och torr!
Smidig sittdyna av hög kvalitet som håller dig 
varm och torr när du sitter på kalla underlag. 
Perfekt att ta med när du ger dig ut på pick-
nick i skog och mark – i synnerhet som den är 
lätt att rulla ihop och tar minimalt med plats!

Mått 50 x 30 mm. Material polyester.

Håll dig  
varm och  
torr – lätt  

att ta med! 

Ljuvliga smaker!€17,90

€14,90

83

84
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FAMILJENS RECEPTSAMLING
Samla alla favoritrecept!
Här är boken där du kan skriva ner favoritrecept eller egna varianter 
på allt det goda som kan göras i köket och skapa en personlig kokbok. 
Familjens receptsamling är fint designad, enkel att använda och bra 
organiserad. Det finns plats för förrätter, varmrätter, soppor, sallader, 
vardags- och festmat och mycket mer. Det finns också extra utrymme 
för att skriva kommentarer och noteringar. Snart kan du ha din alldeles 
egna kokbok med familjens favoriter!

96 sidor. 170 x 240 mm. Ringbunden.

SKÄRBRÄDOR, 4-PACK 
Fyra mjuka skärbrädor i glada färger!
En för varje typ av livsmedel: kött, fisk, kyckling och grönsaker. 
Slitstarka och böjbara så att du enkelt kan föra över maten från 
skärbrädan till kastruller och skålar!

Material polypropen. Format 380 x 290 mm.

4 st  
böjbara  

skär- 
brädor!

SKAPA EN  
PERSONLIG  
KOKBOK!

€12,90

€17,90

85

86
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DOFTLJUS 
Exklusiva doftljus som fyller ditt hem 
med ljuvliga dofter!
En fröjd för sinnena och balsam för själen. Doftljusen finns i två 
varianter: Happy Holiday, med en skön doft av solmogna fikon  
och Sparkling Winter, med en skön doft av nytvättad bomull!

Material glasburk, paraffin. Mått 102 x 112 mm.  
Brinntid ca 35 timmar.

MILJÖ
smart

JULESKUM ORIGINALET
Ingen jul utan Juleskum!
Cloettas juleskum är originalet som har funnits i 
40 år. Idag är de rosa och vita skumtomtarna en 
självklar del i våra jultraditioner. Ingen jul utan 
Juleskum – Sveriges populäraste tomtar!

Vikt 720 g.

Klassiker!

LJUVLIGA  
SKÖNA  

DOFTER!

€11,90

€19,90

87

Sparkling Winter89Happy Holiday88

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   41Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   41 2021-06-10   17:322021-06-10   17:32



42

SVARTA STRUMPOR 
UNISEX, 6-PACK
Klassisk svart  
kvalitetsstrumpa!
Fungerar lika bra till vardag som till fest och 
passar både kvinnor och män. Med optimal 
passform och underbar komfort!

Material 80% kammad bomull,  
15% polyamid, 5% elastan.

DOFTBLOCK I CEDERTRÄ, 
4-PACK 
Neutraliserar dålig lukt!
Kan placeras till exempel i garderoben, linneskåpet 
eller förrådet. Blocken sprider en frisk doft som inte 
bara neutraliserar dålig lukt utan även verkar av-
visande mot skadeinsekter som malar, pälsängrar, 
silverfiskar mm!

Mått 53 x 95 x 14 mm. Material cederträ.

DOFTRINGAR I CEDERTRÄ, 10-PACK
Häng på galgen för frisk doft!
Häng ringarna på galgen för att neutralisera dålig 
lukt och sprida en frisk doft i exempelvis garderoben. 
Verkar dessutom avvisande mot skadeinsekter som 
malar, pälsängrar, silverfiskar mm!

Mått 40 mm i diameter. Material cederträ.

MILJÖ
smart

6-pack!

Lätt att  
placera –  
tar liten 

plats!

Smart funktion!

€12,90

€19,90

€12,90

90

91

Strl 36 – 4092 Strl 41 – 4593
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SVARTA STRUMPOR 
UNISEX, 6-PACK
Klassisk svart  
kvalitetsstrumpa!
Fungerar lika bra till vardag som till fest och 
passar både kvinnor och män. Med optimal 
passform och underbar komfort!

Material 80% kammad bomull,  
15% polyamid, 5% elastan.

FAMILJEKALENDER 2022 
– ELSA BESKOW 
Stämningsfulla bilder  
året runt!
Praktisk familjekalender med 12 underbara motiv 
från Elsa Beskows älskade bok Tomtebobarnen. Den 
innehåller namnsdagsregister och fem kolumner 
med gott om plats för anteckningar!

Format 220 x 430 mm. Spiralbunden.

FÅGELGUIDEN: LÄR DIG ATT 
KÄNNA IGEN 150 FÅGLAR
Den enda fågelguide du behöver!
Den perfekta handboken för nybörjaren som på ett enkelt sätt 
vill kunna bekanta sig med och identifiera några av de vanligaste 
fågelarterna. Med vackra bilder och bra beskrivningar presenteras 
här 150 arter som finns i Sverige och våra grannländer. Tack vare 
det smidiga formatet är detta en handbok du lätt kan ta med dig 
överallt – på semestern, skogspromenaden eller utflykten!

160 sidor. 140 x 197 mm. Häftad.

Lär känna de 
vanligaste 

fågel- 
arterna!

ELSA  
BESKOWS  

POPULÄRA  
MOTIV!

€19,90

€15,90

94

95
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SPIRIT VÄSKA
En väska för veckans alla dagar!
Rymlig och slitstark väska i klassisk stilren design. Väskan passar både 
som weekendväska och träningsväska. Väskan är tillverkad av återvunna 
PET-flaskor vilket gör den till ett utmärkt miljöval!

Mått 470 x 200 x 270 mm. Material 600D rPET polyester.  
Foder 100% polyester.

POWER SNACKS
En ny värld med goda och  
näringsrika mellanmål!
Boken Power snacks är full med spännande förslag på 
näringsrika mellanmål som håller energinivåerna uppe 
mellan måltiderna utan att du stoppar i dig tomma 
kalorier. Recepten innehåller naturliga och nyttiga 
ingredienser som gör att du kan unna dig mellanmål 
utan dåligt samvete!

128 sidor. 175 x 220 mm. Danskt band.

MILJÖ
smart

Spännande  
och nyttiga  

recept!

SNYGG,  
COOL OCH  
PRAKTISK  

VÄSKA!

€14,90

€29,90

96

Mörkgrå97 Svart98
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EFFEKTIV TRÄNING:  
8 MINUTER OM DAGEN, 
UTAN REDSKAP
Den snabbaste vägen till  
toppformen!
Det är vetenskapligt bevisat att man kan komma i form 
genom att träna intensivt 8 minuter om dagen. I den här 
boken får du exakta instruktioner och kompletta tränings-
program. Glöm dyra gymkort och träningsmaskiner – din 
egen kroppsvikt är det enda redskap du behöver!

80 sidor. 170 x 208 mm. Flexband.

ANKELSTRUMPOR, 8-PACK
Superskön ankelstrumpa!
Strumporna håller utmärkt kvalitet och kan användas till träningspasset såväl som till 
vardags. Varje paket innehåller 4 par vita och 4 par svarta strumpor!

Material 80 % kammad bomull, 15 % polyamid, 5 % elastan.

8-pack!

Kom i form  
snabbt och 

enkelt!

€19,90

€14,90

Strl 36 – 4099 Strl 41 – 45100

101
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ENKEL OCH ROLIG ORIGAMI
Rolig japansk papperskonst!
Upptäck hur du med några enkla vikningar kan förvandla 
ett vanligt papper till en björn, en fågel eller kanske en 
hoppande groda. Här finns färdiga motiv och instruktioner 
som gör det enkelt att skapa roliga figurer!

60 sidor. 200 x 215 mm. Häftad. Ålder från 3 år.

SPIRIT AXELREMSVÄSKA
En stilren och trendig väska!
En snygg, cool och praktisk väska tillverkad av återvunna PET-flaskor. 
Väskan har ett yttre fack på framsidan och en justerbar axelrem. 
Finns i två färger, röd och grön!

Mått 290 x 100 x 320 mm. Material 600D rPET polyester.  
Foder 100% polyester.

MILJÖ
smart

Lär dig  
vika papper  

till roliga  
djur!

SNYGG,  
COOL OCH  
PRAKTISK  

VÄSKA!

€9,90

€24,90

102

Röd103 Grön104
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FLIP KARAFF 
Karaff från Sagaform med  
innovativt lock i silikon!
En vacker karaff som fulländar din dukning. Själva karaffen har en 
klassiskt välvd design i munblåst glas och med ett smart flip-lock. 
Finns med rött eller blått lock!

Diameter 82 mm. Höjd 275 mm.  
Volym 1 liter. Material glas, silikon.

ÄGGTIMER
Hjälper dig att koka det  
perfekta ägget!
Med denna supersmarta äggtimer får du all-
tid perfekt kokta ägg. Timern läggs i kastrullen 
tillsammans med äggen och ändrar färg vartefter 
äggen kokar och blir klara. Hårdkokt, löskokt eller 
mittemellan, du väljer din favorit!

Mått 48 mm i diameter.

Löskokt Medium Hårdkokt

Den  
pålitliga  

ägg- 
timern!

MILJÖ
smart

TRENDIG  
KARAFF  

MED SMART  
LOCK!

€29,90

€5,90

107

Röd105 Blå106
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CALGARY KNIVSET
Med japansk kockkniv! 
Knivset med 5 stycken köksknivar i stål från Dorre. Inne-
håller en skalkniv på 20 cm, en allroundkniv på 23 cm, en 
brödkniv på 32 cm, en kockkniv på 32 cm och en japansk 
kockkniv på 28 cm. Här får du alla knivar du behöver!

Material stål.   

SHOPPINGBAG
Snygg och slitstark shoppingpåse!
För dig som vill slippa betala extra för onödiga plastkassar och samtidigt 
dra ditt strå till stacken i kampen för mindre plast i naturen. Lätt att vika 
ihop och så liten att du utan bekymmer får plats med den i fickan! 

Mått 430 x 460 mm. Material polyester.

MILJÖ
smart

Lätt att vika ihop  

och ta med!

5 st  
knivar av 

högsta  
kvalitet!

€39,90

€9,90

108

109
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FIKAKALENDER 2022
Trendig och stilren!
Den perfekta fikakalendern i snygg design. Fika är 
ett litet ord med stor betydelse för svenska folket. 
Kalendern fångar fikakulturen och inspirerar till att 
prova olika kaffesorter. Innehåller fem kolumner!

Format 220 x 430 mm. Spiralbunden.

LJUSLYKTA CALORE
Elegant ljushållare i tidlös design!
En snygg och trendig ljuslykta från ByOn som passar i alla hem. 
När ljuset sprids genom glaset skapas ett vackert och rogivande 
sken. Går även att använda som vas eller godisskål! 

Höjd 100 mm. Diameter 100 mm. Material glas. Ej maskindisk.

FÖR DIG  
SOM ÄLSKAR 

FIKA ALLA  
DAGAR!

€19,90

€24,90

110

111
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FROST 2 – ELSAS  
MAGISKA RESA 
Till alla som älskar Frost!
När Elsa hör en okänd röst som kallar på henne 
ger hon sig av mot norr tillsammans med Anna, 
Kristoffer, Olof och Sven. I den förtrollade skogen 
möter de nya vänner och avslöjar till slut hemlig-
heten bakom Elsas magiska krafter!

32 sidor. 169 x 242 mm. Kartonnage. Ålder 3–6 år.

PUSSEL – BONDGÅRDEN, 6 BITAR
Ett pussel för de allra minsta!
Träpussel i ask med 6 stadiga bitar som tål att läggas om och om igen. 
Tillsammans bildar bitarna ett klassiskt motiv med djur från bondgården. 
Pusslet levereras i en praktisk ask som är försedd med ett handtag!

Mått 185 x 195 mm. Material trä, kartong. Ålder från 2 år.

BOLIBOMPA –  
HUR LÅTER DJUREN?
En given favorit!
Häng med Bolibompadraken på ett spännande även-
tyr där du får lära dig hur de olika djuren låter – du 
får möta skällande hundar, rytande lejon, surrande 
bin och många fler! Hur låter djuren? är en färgstark 
bok som alla Bolibompa-barn känner igen sig i!

24 sidor. 178 x 178 mm. Board book.  
Ålder 0–3 år.

Elsa –  
populäraste 

Disney  
figuren!

Kul med djur!

Superfint 

djurmotiv!

€11,90

€11,90

€12,90

112

113

114
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FIBERPENNOR – 36 ST 
Låt kreativiteten flöda i regnbågens alla färger!
Exklusivt set med 12 fiberpennor, 12 penselfiberpennor samt 12 hokuspokus-fiberpennor. Hokuspokus-
pennorna gör att man magiskt kan måla fram nya färgnyanser genom att först rita med en av pennorna 
och sedan måla över med den vita pennan. Setet passar perfekt till färgläggning i målarböcker för både 
barn och vuxna!

Fiberpennor 36 st.

ALFONS ÅBERG:  
MÅLARBOK + KRITOR
Målarboken för alla som  
gillar Alfons Åberg!
En inspirerande målarbok med Alfons Åberg. Roliga 
och klassiska motiv baserat på Gunilla Bergströms 
originalillustrationer. Kul för alla åldrar. Med boken 
följer även ett paket med 8 st kritor!

24 sidor. 210 x 297 mm. Häftad. Ålder 3–9 år.

©
 B

o
k-

M
ak

ar
en

 A
B

Med magiska 

funktioner!

Alfons –  
populär  
hos alla!

€11,90

€19,90

115

116
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BONDEN BLOM:  
TRAKTORHJÄLTEN
Barnens favoritbonde är tillbaka!
Bonden Blom blir väldigt uppspelt när han får sin nya fyrhju-
ling. Men kan den dra loss faster Frejas bil ur ett lerigt hål? 
Bonden Blom står inför en rejäl utmaning, men i vanlig ord-
ning dröjer det inte länge förrän han får en lysande idé!

24 sidor. 197 x 246 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

POPPY & SAM: DEN  
SKENANDE TRAKTORN  
Perfekt läsning vid  
godnattstunden!
Det är en helt vanlig dag på Äppelgården. Poppy 
och Sam är ute och leker när de plötsligt hör ett 
konstigt ljud. Det kommer från traktorn som rullar 
snabbare och snabbare nerför kullen. Bakom ratten 
sitter bonden Tore och ser mycket olycklig ut – kan 
han inte bromsa? 

24 sidor. 156 x 156 mm. Inbunden. Ålder 0–3 år.

Favoritbonden!

Godnattläsning!

€11,90

€9,90

117

118
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MIN ENHÖRINGSVÄSKA
En magisk pysselbok för alla som 
älskar enhörningar!
Fulladdad aktivitetsbok som bjuder på mycket enhörningspyssel 
och en massa klistermärken. Gå på enhörningspicknick, åk på 
undervattenssafari och upptäck förtrollade skogar – denna  
sagolika bok har något för alla. Med sitt smarta lilla handtag är 
boken dessutom lätt att bära med sig överallt!

24 sidor. 215 x 280 mm. Häftad. Ålder 3–6 år.

MAGINS VÄKTARE:  
RÄDDA ENHÖRNINGEN
Ett förtrollat äventyr med  
Magins väktare!
Det har utbrutit panik på Förtrollade ön. En vettskrämd en-
hörning rusar fram genom Sagoskogen och förstör allt i sin 
väg. Vad är det enhörningen är så rädd för och hur ska man 
få stopp på den? Det är dags för Magins väktare – Grace, 
Lily och Holly – att ge sig ut på ännu ett spännande uppdrag 
fyllt av mystik, fantasi och äventyr!

128 sidor. 135 x 205 mm. Inbunden. Ålder 6–9 år.

!

Pyssel  
för dig som  

gillar en- 
hörningar!

Mystik & fantasi!

€9,90

€14,90

119

120
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DE BÄSTA KORTSPELEN
29 kortspelsklassiker!
I denna bok presenteras 29 svenska och internationella kortspel i varierande 
svårighetsgrader för både vuxna och barn. Canasta, gin rummy och hej 
knekt, för att bara nämna några. Vilken spelartyp är du? Den slipade takti-
kern, den iskalle matematikern eller kanske den irriterande turnissen? Boken 
innehåller beskrivningar av regler och taktik, samt tydliga instruktioner om 
spelarantal, spelkort, specialkort och poängräkning!

82 sidor. 170 x 170 mm. Inbunden. Kortlek ingår ej.

DE BÄSTA TÄRNINGSSPELEN
43 olika spel!
Tärningsspel av olika slag har funnits sedan urminnes tider och är 
fortfarande ett av våra mest älskade tidsfördriv. Här presenteras 
ett spännande urval av tärningsspel från olika länder och tidsepoker 
– bland annat nyskapande varianter av yatzy, klassiska hasardspel, 
pokerspel, duellspel för bara två deltagare och några intressanta 
nyuppfunna tärningsspel! 

82 sidor. 170 x 170 mm. Inbunden. Tärningar ingår ej.

HANDKRÄM
Ta hand om dina händer!
Mjuk och återfuktande handkräm med naturliga och ekologiska in-
gredienser, fria från paraben, silikon och PEG. Krämen innehåller bland 
annat sheasmör, aloe vera och björkextrakt som har återfuktande och 
helande egenskaper. Finns i två varianter: Björktuva, med frisk doft av 
citron, bergamott och orkidé samt Åkermynta, med härliga toner av 
lime, persilja och mynta! 

Volym 50 ml. 

EKOLOGISK 
SVENSK- 

TILLVERKAD  
HANDKRÄM!

Lär dig spela  
nya kortspel!

€14,90

€12,90
€12,90

123

124

Björktuva121 Åkermynta122
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MATRÄTTERNAS HISTORIA 
Ett måste för alla foodies!
Vem var det som frestade Jansson? Flög verkligen Jacob? Och har 
Wallenbergaren något att göra med den kända svenska finans-
familjen? I denna bok berättas historierna bakom ett femtiotal 
av våra mest kända svenska och internationella maträtter, såser 
och drycker. Maträtternas historia är fylld av märkliga samman-
träffanden, dråpliga missförstånd och färgstarka personligheter!

130 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.

KATTKALENDER 2022
En julklapp med klös!
Kattälskarnas favorit – en helt oemotståndlig väggalma-
nacka med fantastiska färgbilder på underbart mysiga 
katter som leker, sover och busar. Månadskalendarium 
med veckonummer och namnsdagsregister samt plats 
för noteringar i varje datumruta!

Format 295 x 390 mm. Spiralbunden.

Stora fina
katt- 

bilder!

VEM VAR  
DET SOM  
FRESTADE  
JANSSON?

€14,90

€14,90

125

126
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MONSTER MONSTER: SNÖCLOWNEN
Skratt & skräck! 
Det är vinter i Glänteby och årets stora snögubbetävling pågår i stadsparken. 
Passande nog måste Tove, Charlie, Johanna, Musse och Oliver samtidigt strida 
mot ett nytt monster som kallas snöclownen. När man tittar på den så ser 
den ut som en vanlig snögubbe formad som en clown. Men när ingen ser den 
kan snöclownen förflytta sig!

93 sidor. 155 x 215 mm.  Inbunden. Ålder 6–9 år. 

JAG ÖVERLEVDE HAJATTACKERNA 1916 
Olidligt spännande!
En dag när tioårige Chet går ner till badplatsen får han till sin häpnad se en stor 
vithaj ute i vattnet. Han försöker varna de andra men blir inte trodd. Hajen när-
mar sig och Chets vän Sid är fortfarande kvar i vattnet. Hur ska Chet lyckas rädda 
sin vän? Detta verklighetsbaserade drama är en spännande berättelse om ett 
modigt barn som mot alla odds tar sig levande ur en mardrömslik situation!

104 sidor. 140 x 185 mm. Kartonnage. Ålder 9–12 år. 

GLASKULANS VÄRLD:  
RESAN TILL PANDORIA 
Fantasy för unga bokslukare! 
En dag ger Linneas pappa henne en spelande glaskula som en gång tillhört 
hennes nu försvunna mamma. Hon anar inte att kulan snart kommer leda 
henne till en förtrollad värld där sökandet efter hennes mamma tar sin bör-
jan. På vägen träffar Linnea många magiska varelser som lär henne om livet!

56 sidor. 223 x 294 mm. Kartonnage. Ålder 6–9 år.

Monstervarning!

Baserad på 
verklig  

händelse!

Tecknad  
fantasyserie!

€17,90

€14,90

€14,90

127

128

129
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PRENUMERATION BAMSE  
– 6 NUMMER
Bamse – världens starkaste björn!
Bamseserierna är inte bara spännande och roliga, de ger även 
läslust och lär ut viktiga saker som att man ska hjälpa varandra 
och vara en bra kompis. Dessutom innehåller varje nummer av 
Bamse också massor av pyssel, tävlingar och annat kul! 

6 st tidningar.

ASKUNGEN 
Förtrollande Disneysaga i vintageutgåva!
Disneys version av Askungen är en tidlös klassiker där sagan berikas med ett 
gäng påhittiga möss, massor av skojiga fåglar och en tvärsur katt. Resultatet 
blir precis som en bal på slottet… alldeles, alldeles underbart! 

32 sidor. 160 x 200 mm. Kartonnage. Ålder 3–6 år. 

MUSSE PIGG OCH MÅNRAKETEN  
Tecknad magi i vacker vintageutgåva!
Musse och Kalle ställer upp i en tävling med ett fint pris till den som först tar 
sig till månen och tillbaka. Men det finns fler som ställer upp i tävlingen och 
som inte drar sig för att fuska. En underbar Disneypärla i fin vintageutgåva!

32 sidor. 160 x 200 mm. Kartonnage. Ålder 3–6 år. 

STARKA  
BAMSE DIREKT 

HEM I BREV- 
LÅDAN!C

op
yr

ig
h

t:
 R

u
n

e 
A

n
dr

éa
ss

on

Baserad på 
verklig  

händelse!

€12,90

€14,90

€12,90

130

131

132
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ALLSORTS – ENGELSK KONFEKT
Ständigt lika populär!
Fyll godisskålen med detta klassiska färgglada godis. I denna megabox 
med 1 kg engelsk lakritskonfekt hittar du alla de välkända smakerna.  
Perfekt till nyårsfesten eller kanske som en ny tradition till paketöpp-
ningen på julafton. Malaco Allsorts passar in i alla sammanhang!

Vikt 1 000 g.

SUNDBY LYKTA
Stilren och elegant design!
En mysig lykta som lyser upp tillvaron och ger dig värme. Lyktan drivs med bio-
etanol, är lätt att fylla på och har en brinntid på 70–80 minuter. Du kan också 
använda lyktan med ett vanligt värmeljus. Placeras på en värmetålig yta!

Höjd 280 mm. Diameter 150 mm. Material smide, glas.

Fyll skålen  
med 1 kg  
klassiskt  

godis!

SKAPA  
STÄMNING  
MED MYSIG 

LYKTA!

Svensk humor!

€34,90

€19,90

133

134
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UTI VÅR HAGE  
Äkta svensk seriehumor som  
alla kan känna igen sig i! 
Vem påstod att den svenska småstaden är trist? Strulputtarna 
Faló och Olaf ställer ständigt till med oreda och förvandlar livet 
i lilla Mjölhagen till ett pärlband av vardagskatastrofer. Här 
är de tillbaka i nytt samlingsalbum, en härlig blandning som 
tillsammans bildar en klockren och skrattframkallande skildring 
av det svenska småstadslivet när det är som allra roligast!

56 sidor. 215 x 224 mm. Mjukband.

HUNDKALENDER 2022 
Underbara hundar!
Hundälskarnas favorit – en helt oemotståndlig 
väggalmanacka med fantastiska färgbilder på 
underbart charmiga hundar som leker, sover och 
busar. Månadskalendarium med veckonummer och 
namnsdagsregister samt plats för noteringar i varje 
datumruta!

Format 295 x 390 mm. Spiralbunden

©
 K

rister Petersso
n

Varje  
månad  

en ny fin  
hundbild!

Svensk humor!

€14,90

€19,90

135

136

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   59Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2021.indd   59 2021-06-10   17:392021-06-10   17:39



60

WHISKY: EN GOD HISTORIA  
– SKOTTLAND 
Intressant och fängslande om  
världens ädlaste dryck!
Whiskyintresset fortsätter att växa, inte minst i Sverige. Här tar den 
renommerade dryckesexperten Örjan Westerlund med oss på en 
rundvandring i whiskyns hemland Skottland. Roande anekdoter och 
historiska djupdykningar varvas med spännande berättelser om 
maltwhiskyns uppkomst och om hur skotska sorter som Johnnie 
Walker och Chivas Regal erövrade världen!

60 sidor. 145 x 215 mm. Inbunden.

FANTOMEN PRESENTBOK:  
HÅRD MOT DE HÅRDA 
Exklusivt presentalbum med  
skurkarnas skräck No. 1!
Denna actionspäckade mjukbandsbok är den ultimata presenten till 
alla de som växt upp med den vandrande vålnaden – mannen med 
tio tigrars styrka och en röst som isar i blodet, som är hård mot de 
hårda och smyger tystare än djungelkatten!

128 sidor. 208 x 278 mm. Mjukband. 

Actionspäckad!

En vandring  
i whiskyns  
hemland!

€19,90

€17,90

138

137
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TWISTED TALE:  
FÅNGAD AV TIDEN 
Disneyklassiker i ny originell  
tappning!
När den unga Belle blir tillfångatagen av ett skräckinjagande 
odjur får hon samtidigt upp ett spår efter sin sedan länge 
försvunna mamma. Det visar sig att mamman spelat en 
avgörande roll i den förbannelse som vilar över odjuret och 
nu måste Belle samarbeta med sin kidnappare för att avslöja 
den mörka hemlighet som förenar deras två familjer!

415 sidor. 148 x 210 mm. Häftad. Ålder 12–15 år.

KALLE ANKA OCH HANS  
VÄNNER ÖNSKAR GOD JUL  
Disneyklassiker för hela familjen!
Häng med Kalle Anka och hans vänner på en rad spännande 
juläventyr i Ankeborg med omnejd! Julen betraktas ibland 
som en tid för lugn och stillhet. Trots det kyliga vädret är 
Kalles temperament hetare än någonsin! 

256 sidor. 140 x 206 mm. Kartonnage.

©
 D

is
n

ey

UNDERBARA  
KALLE ANKA  
OCH HANS  

JULÄVENTYR!

MÖRKA  
HEMLIGHETER 
OCH HEMSKA 

ODJUR!

€13,90

€19,90

139

140
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LILLA FRIDOLF PRESENTBOK 
Sveriges mest älskade toffelhjälte!
Ända sedan mitten av 1950-talet har svenskarnas hjärtan klappat för 
Lilla Fridolf, den evige toffelhjälten som ständigt hamnar i trubbel 
och lockar till skratt! Hur ska det gå för honom i år? Kommer han för 
en gångs skull lyckas överlista sin Selma eller blir det hon som drar 
det längsta strået?

64 sidor. 175 x 270 mm. Inbunden.

LAKRITSPIPOR – SKIPPER´S PIPES 
Med smak av söt lakrits! 
En produkt som har funnits i över 100 år och som fortfarande är väldigt 
populär. Skipper’s Pipes Original har funnits sedan 1920!

Innehåller 16 st.

Fridolf i högform!

EN RIKTIG  
GODIS- 

KLASSIKER!

€12,90

€14,90

141

142
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POLKAGRISAR, 5-PACK
Smarrigt svenskt kvalitetsgodis!
Polkagrisarna tillverkas för hand i Grännas klassiska polkagriskokeri.  
Boxen innehåller två äkta polkastänger och tre spännande karamellstänger 
i smakerna gräddkola, saltlakrits och tutti-frutti!

5 st. Vikt 250 g.

91:AN PRESENTBOK NR 12
En svensk julklassiker!
91:an Mandel Karlsson, Sveriges mest älskade soldat, är tillbaka. 
Med glimten i ögat och ett milt sinnelag klarar han sig ur alla 
knipor, självförvållade eller de som den oförbätterlige 87:an drar 
in honom i. Kampen om Elviras gunst går vidare. Denna present-
bok bjuder på en härlig samling fina berättelser med 91:an att 
avnjuta med ett leende på läpparna!

64 sidor. 175 x 270 mm. Inbunden.

4 olika smaker!

Sveriges  
mest älskade  

Mandel!

€14,90

€17,90

143

144
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HÄLGE JULALBUM NR 30
Träffsäker humor med världens  
roligaste älg!
Hälges hisnande eskapader i skogarna kring byn Avliden tar lyckligt-
vis aldrig slut. Årets album är som alltid sprängfyllt med humor, 
helsnurriga jakthistorier och knasiga fotomontage!

48 sidor. 210 x 300 mm. Limbunden.

PUSSEL – SANTA CLAUS  
1 000 BITAR 
Koppla av med ett pussel!
Kvalitetspussel med ett vackert julmotiv. Få saker är 
lika avslappnande som att lägga pussel tillsammans. 
I takt med att bit efter bit faller på plats framträder 
ett vackert julmotiv!

Mått 700 x 420 mm.

ETT ÅRS GARANTI

TRYGGHETS-
GARANTI
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Vackert  
julmotiv!
1000  

bitar!

HÄLGES  
HISNANDE  
BRAVADER!

€11,90

€19,90

145

146

www.julforlaget.fi
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