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Fakta
HattenBladet nr 4 är giltigt 
till och med 31 juli 2009.

Momsen är varierande 6% och 25%. 
Där ej annat anges är momsen 25%.

Vi reserverar oss för prisändringar bero-
ende på yttre omständigheter eller feltryck.  
Eventuella prisändringar finns att läsa på 
vår hemsida. 
För ytterligare information om våra pro-
dukter samt tips för hur de används hän-
visar vi till hemsidan. Där hittar du också 
nyheter samt information om kommande 
aktiviteter.

Så här beställer du från Hatten Förlag
Använd ordersedeln eller skriv en lista 
med de produkter du önskar beställa 
samt artikelnummer, antal och pris.
Ange ditt namn/företag samt faktura- 
och leveransadress.
Glöm inte e-post och telefonnummer 
för eventuell kontakt.
Posta till: Hatten Förlag AB, 
Lejonstigen 4, 181 32 Lidingö. 
Faxa till 08-767 69 70.
Beställ via hemsidan: 
www.hattenforlag.se

Frakt (inom Sverige) 
Minimifrakt är 39:- (inkl. moms), men 
summan varierar beroende på försändel-
sens vikt och storlek. Maxfrakt är 99:-

Medlemspriser
Priserna för ”medlem” gäller för medlem-
mar i vår Klubb. När du anmäler dig som 
medlem handlar du till medlemspriser di-
rekt. Läs mer om Klubben här intill. OBS! 
Endast privatpersoner och skola/förskola 
kan bli medlemmar. 

Välkommen att kontakta oss:
Hatten Förlag
Lejonstigen 4, 181 32 Lidingö
e-post: info@hattenforlag.se
Fax 08-767 69 70
Telefon (med begränsad 
bemanning) 08-767 01 70

www.hattenforlag.se 

Vill du bli medlem i Klubben?
Ett medlemskap kostar bara 175:- och gäller i ett år. 
När du tecknar ett medlemskap, eller förnyar ditt 
gamla, handlar du till medlemspriser på direkten och 
får välja en kostnadsfri bonus (se nedan). 
Obs! Endast skolor, förskolor och privatpersoner kan teckna 
medlemskap. 
Gör din anmälan på ordersedeln och posta, faxa eller mejla till 
oss - så skickar vi din bonus inom kort.

Välj en av följande bonusar:

K
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Bonus 4:  FickHatten 
Ett fullmatat teckenlexikon i litet 
format med teckenillustrationer 
som visar mer än tusen av våra 
mest använda vardagsord. Bo-
ken får plats i fickan så att du 
som vill lära dig teckna snabbt kan 
slå upp de tecken du behöver. Format: 10,5 x 17 
cm, 152 sidor. Skyddad ringbindning för enklare 
bläddring. art.nr 113-2 (värde 175:-)

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

Bonus 3:  Snårpan och den 
hemliga manicken
En spännande och rolig sagobok i 
stort format för små och mellan-
stora barn. På cd:n som följer med 

boken är sagan inläst tillsammans 
med två av Snårpans bästa låtar. 

bonus art.nr 113-4 (värde 150:-)
Vill du inte välja Snåranboken som bonus 
men ändå beställa den kostar den 130:- 
för medlemmar, 150:- ordinarie (inkl. 6% 

moms), art.nr 2212-7.

Bonus 1:  HoppHatten  
I dvd-filmen Hopphatten är rörelseglädje i fokus. 
Barnen i filmen dansar, hoppar, rullar, snurrar och 

springer och det tittande barnen kan inte sitta 
stilla! Kan du göra minerna sur filur, russin-
nos, sockerläpp? art.nr 113-1 (värde 190:-)

kläder

leksak

kläder

leksak

fordon

frukt
kläder

leksak

Bonus 2:  SorteraMemo 
Memorykort (med illustrationer och 
text) från cd:n ”Böcker&Spelkort”. 
Tema: Sortera i kategorier (frukt, 
fordon, kläder etc. samt storlekar.)
Utskrivna på tjockt papper med stjärn-
mönstrade baksidor. 
Skickas i en mapp med 11 A4-ark 
samt instruktion. Liten ask ingår. 
art.nr 113-3 (värde 180:-)
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Innehåll

Klubben sidan 2

Alla våra Hattar  
TeckenHatten 1 och 2,  
FickHatten sidan 4   
Sång&HoppHatten sidan 5 

Babblarna  
Världens roligaste special- 
pedagogik! sidan 6

Idagboken Kalender 
och kontaktbok i ett! sidan 7 

Iréne Johansson  
Språkträning, Talträning,   
Utbyggd grammatik sidan 8-9

Ett riktigt språkpaket: 

Olle & Mia sidan 10

Böckerna om Ebba sidan 11

Teckendockor sidan 11

Gör-det-själv i verkstan 
MaterialHatten sidan 12   
Papper, snäppringar, Xyron, 
Clickman, Bildbas tecken,  
pärmar sidan 13

TeckenMaterial  
Fraskort, memo, teckenkort, 
lotto, teckenblad   sidan 14

HattenBladet 
har blivit mer 
kompakt
2008 är året när ni inte kommer att träffa oss 
på så många olika mässor... Vi ägnar oss istället 
åt att utveckla vår nya hemsida med web-butik, 
som blir färdig i omgångar senare i år. På www.
hattenforlag.se kommer det (äntligen!) att bli 
enkelt att beställa, men också intressant och 
inspirerande, eftersom vi löpande kommer att 
lägga ut nyheter, tips och fakta. 

HattenBladet blir också lite mer kompakt än 
tidigare. Det är numera väldigt många produkter 
som ska få plats och nytt för detta nummer är 
att alla priser ligger på plats i själva bladet - inte i 
en separat prislista. Det kompakta utförandet gör 
att vi inte kan skriva all information som vi öns-
kar om varje produkt och vi uppmuntrar dig att 
gå till vår hemsida för att få mer utförlig infor-
mation om de produkter som du vill veta mer om.

Missa inte våra inspirationsdagar för språkbyg-
gande med Iréne Johansson. Håll utkik på hemsi-
dan för mer information! 

Ett annat pågående projekt på Hatten är den 
snart färdiga ”Lilla boken om tecken”. Vi samlar 
fakta, goda råd och bra idéer för dig som använ-
der tecken och/eller precis ska börja. Spännande 
studiebesök på några förskolor har resulterat i 
en massa bra tips och härliga bilder på barn som 
visar tecknen för olika ord. Bilderna nedan på 
mig är fotade av Sanela 6 år (som var en riktig 
hejare på att teckna!).

Glada hälsningar
Anneli Tisell
Hatten Förlag

PS. Om du inte får e-post då och då med infor-
mation om inspirationsdagar och nyheter från 
Hatten Förlag är det troligen så att vi saknar 
din mejladress. Skicka den gärna till oss till info@
hattenforlaget.se så ordnar vi så att du får e-
postinformation framöver. Glöm inte att ange ditt 
namn och adress eller ditt kundnummer.
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sig svenska och tecken framför datorn för både vuxna och 
barn med annat modersmål. Välj: DVD med alla 10 språ-
ken art.nr 5 eller CD med ett valfritt språk (ange önskat 
språk vid  beställning) art.nr 5-1. (Moms 6%)

ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 DVD (10 språk) 495 kr 467 kr 465 kr 439 kr
 CD (ett språk) 395 kr 373 kr 365 kr 344 kr

TeckenHatten 2 

Den naturliga fortsättningen på 
TeckenHatten är ”Tvåan”, där 
du nu tränar dig i att teckna och 
tala hela fraser. Mer än 500 fraser 
visas med tecken och tal i tydliga 
videosekvenser. Programmet är 
också ett bra redskap för språk-
träning och inspirerar till god 
kommunikation och lust att berätta. 
För PC, Windows 2000/XP/Vista. (Moms 6%)

art.nr 60 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 1 st 395 kr 373 kr 365 kr 344 kr

I ”Tvåan” erbjuds variation av tecken- och språkträning genom att växla 
mellan de olika berättelserna och spelet som tränar extra på begrepp, kategori-
sortering, färger och storlekar. Tips: Alla spelkorten och berättelserna finns 
även att skriva ut från skivan ”MaterialHatten” (se nästa sida).

FickHatten 
En gammal favorit i ny version. 
Ett fullmatat teckenlexikon i 
litet format med teckenillustra-
tioner som visar mer än tusen 
av våra mest använda vardagsord. 
Boken får plats i fickan så att du som vill lära dig teck-
na snabbt kan slå upp de tecken du behöver. forts. nästa spalt

TeckenHatten 

Dataprogram för PC, 1.500 ord/
tecken. Varje ord visas i bild, 
text och med tydlig teckenvideo. 
Ett lätt sätt att lära sig tecken 
framför datorn för både vuxna 
och barn. Tecken som AKK/
Teckenspråk. För PC, Windows 
2000/XP/Vista. (Moms 6%)

art.nr 1 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 1 st 395 kr 373 kr 365 kr 344 kr
 3-pack 355 kr / st 335 kr 310 kr / st 292 kr
 5-pack 335 kr / st 316 kr 270 kr / st 255 kr
 10-pack 295 kr / st 278 kr 195 kr / st 184 kr

Framför TeckenHatten tränar den vuxne att lära sig teckna. Barnet lär sig 
tecken och begrepp. Bild, text och teckenvideo i kombination gör det lättare 
att lära. Välj att bläddra fritt i ”bilderbok” eller sporras extra i ”lektion”.

Språk-TeckenHatten  
TeckenHatten med tio språk: al-
banska, arabiska, BKS (bosniska), 
engelska, nordkurdiska, persiska, 
somaliska, sorani, spanska och 
turkiska.Dataprogram för PC, 
1.500 ord/tecken. Varje ord visas 
i ljud (svenska + valfritt språk), 
bild, text och med tydlig tecken
video (på svenska). Ett lätt sätt att lära    forts. nästa spalt

Språk-TeckenHatten fungerar precis som vanliga TeckenHatten, med den 
skillnaden att orden finns att läsa/höra också på ytterligare ett språk förutom 
svenskan. Ett bra sätt att lära sig svenska för personer med annat modersmål.

Våra hattar
Dataspel, lexikon, filmer och musik för att träna 
på tecken och kommunikation!
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forts. FickHatten  Format: 10,5 x 17 cm, 152 sidor. Skyddad 
ringbindning för enklare bläddring. (Moms 6%)

art.nr 86 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 1 st 175 kr 165 kr 149 kr 140 kr
 3-pack 150 kr / st 141,50 kr 129 kr / st 122 kr
 5-pack 132 kr / st 124 kr 115 kr / st 108 kr
 10-pack 120 kr / st 113 kr 99 kr / st 93 kr

Sång&HoppHatten 
När man är liten lär man sig viktiga saker genom att titta 
på andra, härma och repetera. I filmerna Hopphatten och 
Sånghatten kan man göra just det. Barnet lockas till att 
aktivt delta i det som händer och tränar tecken, ljud och 
rörelser. I båda filmerna blandas klassiska barnsånger med 
nyskrivna låtar. 

SångHatten I filmen 
SångHatten ligger fokus på 
tecken, ljud och kommuni-
kation. Clownen (tecken-
docka) är programledare 
och har en egen teckensko-
la. I ”Sjung med Sanna” 

lär sig barnen klassiska barnsånger med tecken. Bar-
nen framför TV:n härmar barnen som är med i ru-
tan. Sånger varvas med ljud- och gissningslekar  där 
barnet uppmuntras att göra likadant och fylla i.  
Speltid ca. 1 timme. VHS art.nr 88 eller DVD art.nr 87

VHS el. DVD ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 1 st 190 kr 152 kr 170 kr 136 kr
 3-pack 175 kr / st 140 kr 155 kr / st 124 kr

HoppHatten  I filmen 
Hopphatten är rörelseglädje 
i fokus. Barnen i filmen dan-
sar, hoppar, rullar, snurrar 
och springer och det tittande 
barnen kommer inte att kun-
na sitta stilla! Härmaporna 
sjunger sånger och övar det

tittande barnet på att härma. Kan du göra minerna sur fi-
lur, russin-nos, sockerläpp? Speltid 1 timme. (endast dvd)

 art. 801 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 1 st 190 kr 152 kr 170 kr 136 kr
 3-pack 175 kr / st 140 kr 155 kr / st 124 kr

Sång&HoppHatten, 
Musik-cd Musiken från 
SångHatten OCH Hopp-
Hatten finns också på CD. 
Klassiska barnvisor och ny-
skrivna låtar att sjunga med 
i och att använda i vardagens språk- och rörelseträning. 
Härligt och medryckande! art.nr 89

art.nr 89 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 1 st 150 kr 120 kr 120 kr 96 kr
 3-pack 125 kr / st 100 kr 100 kr / st 80 kr

Paketpris: Vid samtidig beställning av båda dvd-filmerna 
SångHatten och HoppHatten samt musik-CDn. 

                         

art.nr 90 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 paket 450 kr 360 kr 390 kr 312 kr
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Babblarna
Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer 
som gör språkträningen till ett spännande och 
lekfullt äventyr. Den pedagogiska plattformen 
är Karlstadmodellen 
och alla materialen 
i serien riktar sig 
till barn i tidig 
språkutveckling. 

Stora Babblarna-
paketet: 
Alla fyra böck-
erna med spel, 
plastfigurerna, 
pappersfigurerna, 
dataspelet, 
Babblarnas låt på cd 
och en ryggsäck. (blandat 6% och 25% moms)
art.nr 156 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 paket 895 kr 844 kr 795 kr 750 kr

Böcker 
Stort format (22x21cm), med skyddad ringbindning. Kort-
spel med tolv memokort ingår i varje bok.  (6% moms)

Dadda hälsar på art.nr 51, Var är Babbas saker art.nr 52, 
i Bobbos väska art.nr 53, i Babblarnas hus art.nr 54.   

Böcker ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 51 165 kr 156 kr 155 kr 146 kr
 art.nr 52 165 kr 156 kr 155 kr 146 kr
 art.nr 53 165 kr 156 kr 155 kr 146 kr
 art.nr 54 165 kr 156 kr 155 kr 146 kr

Bokpaket innehåller alla fyra Babblarna-böckerna samt en kost-
nadsfri bonus: Pappersfigurer (art.nr 56). 

bokpaket ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 55 590 kr 562 kr 530 kr 467 kr

Dataspel för PC 
”Första Spelet”
Ett roligt och enkelt ”första 
spel” med Babblarna för 
tidig språkträning och själv-
ständigt spel på datorn. Tre delspel samt Babblarnas låt på 
video. För PC, Windows 2000/XP/Vista.

dataspel ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 151 220 kr 176 kr 190 kr 152 kr

Plastfigurer
Alla sex Babblarna tillverkade av 
plast. Underbara och roliga för lek 
och språkträning. 7-10 cm höga.

ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 154 170 kr 136 kr 155 kr 124 kr

Musik-cd, singel ”Första låten”
Babblarnas svängiga låt i fint 
pappfodral med låtens text. 

 cd-singel ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 153 29 kr 23 kr  kr Xkr

Pappersfigurer
De sex figurerna som figurstansade 
pappersdockor 14-20 cm. Figurerna  
är i kraftig kartong med fram och 
baksida, förpackade i fin ask. 

pappfigurer ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 56 80 kr 64 kr 70 kr 52 kr

Ryggsäck
Babblarnas egen ryggsäck i liten storlek 
för figurer, bok och dataspel. Eller kanske 
favoriten för utflykten? 28 cm, handtvätt. 

ryggsäck ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 155 120 kr 96 kr 95 kr 76 kr

Affisch
Färgglad och fin i behändigt litet A3-
format (30x42 cm). Skickas i rulle.

 affisch ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 158 40 kr 32 kr  kr  kr
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måndag

10 oktober

tisdag

11 oktober

onsdag

12 oktober

torsdag

13 oktober

fredag

14 oktober

idagboken 
är kalender och kontaktbok i ett, vars främsta 
syfte är att skapa struktur och vara ett verktyg 
för det egna berättandet.

Med idagboken får användaren hjälp med att få en tyd-
lig struktur över sin dag. Med sin enkla formgivning 
och tydliga layout ger den stöd för att komma komma 
ihåg vad som ska hända/har hänt och blir ett värdefullt 
redskap för att själv kunna berätta. Den vänstra sidan i 
uppslaget används för att planera för dagen genom att 
exempelvis klistra in symbolbilder för dagens olika mo-
ment och den högra sidan är en fri plats att reflektera 
över dagen, t.ex rita, skriva eller klistra bilder.
Nu finns idagboken i två versioner: 
Lilla idagboken (A5) och Stora idagboken (A4) 

LILLA IDAGBOKEN A5 (160x210 mm). 
Varje uppslag är en dag och invikt i varje upp-
slag finns sida för att skriva kontaktbok. 
Vänstersidan används för schema/
struktur. Ramen på högersidan an-
vänds för fritt arbete. Bladen är hålade 
och passar i en A5-pärm.

STORA IDAGBOKEN A4 (200x285 mm). 
Förutom ett uppslag per dag (med 
schema/struktur på vänstersidan och fritt 
arbete i stora ramen på högersidan), ser 
man också en veckoöversikt med plats att 
skriva/rita/klistra symboler för händelser un-
der hela veckan. Den extra (mindre) ramen 
på högersidan används för arbete. Plats för 
att skriva kontaktbok finns sist i varje vecko-
uppslag. Bladen sitter i ringbundna böcker 
med 13 veckor i varje bok (4 böcker = ett år).

Välj paket och version här: 

Vill du bara prova på idag-
bokskonceptet rekommen-
derar vi ett prova-på-
paket (finns endast 
för Lilla idagboken).
Det räcker i fem 
veckor och ger en god 
uppfattning om vad som 
fungerar för er. Kalender-
blad, datumetiketter och pärm 
ingår. Lilla art.nr 92.

När du har bestämt dig för att använda 
idagboken rekommenderar vi ett baspaket:
Halvårspaket (26 veckor) Lilla art.nr 103, Stora art. 141.
Helårspaket (52 veckor) Lilla art.nr 106, Stora art.nr 143.

Till lilla idagboken finns det också påfyllningspaket att 
beställa (innehåller endast kalenderblad och datumetiketter):
Påfyllningspaket  halvår (26 veckor) Lilla art.nr 104
Påfyllningspaket helår (52 veckor) Lilla art.nr 107

Ange önskad startvecka för datumetiketterna när du  
beställer. Om ingen startvecka angetts levereras de auto-
matiskt med startdatum veckan efter leveransen. 
Det är samma priser för Lilla som Stora idagboken.

lilla och stora idagboken
art.nr ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 92 170 kr 136 kr 150 kr 120 kr
 103 / 141 498 kr 398 kr 478 kr 382 kr
 106 / 143 797 kr 637 kr 765 kr 612 kr
 104 465 kr 372 kr 450 kr 360 kr
 107 730 kr 584 kr 695 kr 556 kr
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Iréne 
Johansson
Iréne Johansson är Sveriges främsta föregång-
are inom området språkträning. Hon är professor 
i specialpedagogik och grundare av Karlstad-
modellen. I detta uppslag finns ett stort antal 
nyttiga och roliga övningar på temat språk- och 
talträning. Även Babblarna på sidan 6 är base-
rade på Karlstadmodellens pedagogik.

Språkträning 
Iréne Johanssons Språkträningspaket omfattar åtta böcker, 
en dubbelsidig satsplatta med ordkort samt åtta lösa omslag. 
Materialet syftar till att på ett lekfullt sätt ge den gramma-
tiska grunden för att kunna bilda satser. Böckerna består 
av pärmar i A5 format med plastfickor som man enkelt 
kan ta ur och sätta tillbaka. Tillsammans med böckerna 
används den dubbelsidiga läggplattan samt ordkorten. 
Böckerna finns i tre olika utföranden: En med bild och 
text (angiven ”text” i nedanstående artikellista), en variant 
kompletterad med teckenillustrationer (angiven ”TAKK”) 
och en variant kompletterad med bliss (”Bliss”). 

Instruktion medföljer   art.nr 6% moms

Böcker 2-ordsfraser text TAKK Bliss ink. moms exk. moms

Springa-boken 8825 8826 3721 107 kr 101 kr
Hoppa-boken 8823 8824 3720 107 kr 101 kr
Krypa-boken 8827 8828 3722 90 kr 85 kr
Rita-boken 8829 8830 3723 90 kr 85 kr
Böcker 3-ordsfraser
Åka-boken 8831 8832 3724 90 kr 85 kr
Ligga-boken 8833 8834 3725 107 kr 101 kr
Äta-boken 8837 8838 3727 107 kr 101 kr
Dricka-boken 8835 8836 3726 107 kr 101 kr
Tillbehör 25% moms

Kort och läggplatta …… 8839 ….. 251 kr 201 kr
Omslag agentböcker …… 8840 ….. 30 kr 24 kr

6% och 25%

Paket text TAKK Bliss ink. moms exk. moms

Samtliga delar 8800 8801 3700 995 kr 962 kr

Utbyggd Grammatik
Utbyggd grammatik – Språkträning enligt Karlstadmodel-
len är en bok tillägnad alla dem, barn, unga och vuxna, 
som av olika anledningar behöver anstränga sig lite extra 
för att bli goda språkbrukare. 

Utbyggd Grammatik stimulerar utvecklingen av gramma-
tik, ordförråd och betydelser. I vissa av övningarna smy-
ger sig även andra språkliga aspekter in och materialet kan 
också användas som förberedande läs- och skrivövningar. 
Förslagen till övningar är i första hand tänkta för personer 
som i sitt spontana språkbruk uttrycker sig i enkla satser 
som omfattar tre-fyra ord.
Arbetsboken består av olika kapitel med praktiska språk-
träningsövningar. Till varje kapitel finns ett särskilt arbets-
material bestående av bilder som på olika sätt används i 
språkträningen. Materialet finns samlat på den medföljan-
de cd-skivan vilket gör det lättåtkomligt och mycket enkelt 
att skriva ut i det antal exemplar man behöver. Till varje 
material finns ett antal praktiska övningar som presenteras 
på ett sätt som gör det enkelt att punkt för punkt följa en 
ordning i språkträningen och som bidrar till att lyfta fram 
enkelheten i hur strukturerad språkträning praktiskt kan 
genomföras. Stor kraft har lagts på att göra språkträning-
en så inspirerande och lekfull som möjligt i denna bok.
Den teoretiska delen innehåller 
en genomgång av olika  
teorier som passar de 
praktiska övningarna i 
arbetsboken och tar upp 
ämnen som pragmatik, 
lexikon, grammatik, pro-
sodi, fonologi, pedago-
giska principer och peda-
gogisk struktur. 6% moms.

art.nr 112 ordinarie exkl. moms
 1 st 480 kr 452 kr
 5-pack 440 kr / st 415 kr/st
 10-pack 390 kr / st 368 kr/st

Utbyggd grammatik 
består av tre delar: arbets-
bok, teoribok samt CD med 
arbetsmaterialen färdiga att 
skriva ut.
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Ljudstigar
Stigar av bilder på stenar, stockar, 
grenar och kottar där leksaker eller 
figurer rör sig samtidigt som man 
ljudar svagt/starkt och långt/kort. 

ljudstigar ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 407 150 kr 120 kr 125 kr 100 kr

Sagor och Ramsor
Tre olika rimsagor och ramsor som 
kan göras iordning som magnet- eller 
flanomaterial. (16 A4:or)

rimramsor ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 408 200 kr 160 kr 175 kr 148 kr

Fonemkort
Färgkodade spelkort med och utan 
fonem för att spela, ljuda och sortera. 
108 kort

fonemkort ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 404 175 kr 140 kr 150 kr 120 kr

Stavelsekort
Spelkort med kombinationer av ljud, 
fortsättningen efter fonemkorten. 
108 kort samt rutschkana

stavelsek. ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 405 185 kr 148 kr 160 kr 128 kr

Ordlotto
Läggplattor och spelkort med fotografier 
att sortera efter hur de olika orden låter.
17 konsonantljud med 7 bildkort till varje.

ordlotto ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 406 200 kr 160 kr 175 kr 140 kr

Grimaskort
Kort i dubbel uppsättning med foto-
grafier av olika mun- och tungrörelser 
som härmas enligt lekförslagen.
(6 kort/A4)

grimaskort ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 410 150 kr 120 kr 125 kr 100 kr

Vill du ha mer detaljerad fakta 
om någon produkt? Eller kanske 
tips för hur de används? 
Besök www.hattenforlag.se!

Talträning
Iréne Johanssons material ”Talträ-
ning” består av tio mappar  med 
arbetsmaterial. Syftet är att leka, 
fantisera och ha kul samtidigt som tal, 
uttal, munmotorik, tungmotorik och lyssnande tränas. 
Materialen är tryckta på tjockt papper i färg på A4-ark, fär-
diga att laminera och skära/klippa till. Varje mapp inne-
håller utförlig instruktion och lekförslag.

Talträning / Paket med alla tio mapparna 
I paketet ingår samtliga tio mappar. Den stora variationen 
i materialen som kompletterar varandra ger lång livslängd 
och mycket inspirerande talträning.
paket ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 400 1595 kr 1276 kr 1395 kr 1116 kr

Mapparna går också bra att beställa separata:

Ordfigurer 
51 stora pappersdockor uppdelade 
i 17 olika ljudfamiljer (3 per A4:a). 

ordfigurer ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 401 200 kr 160 kr 175 kr 140 kr

Ordfigurkort
En kortlek med de 51 ljudfigurerna i 
mindre format för spel, lek och sortering.  
(9 per A4:a). 

kortspel ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 402 175 kr 140 kr 150 kr 120 kr

Kulisser och klippdockor
Två kulisser med fantasifulla miljöer 
(3 A4:or/kuliss) med de 51 ljud-
figurerna i liten storlek för att passa. 

kulisser ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 403 190 kr 152 kr 165 kr 132 kr

Ljudböcker
17 böcker som består av ljudfigurer och 
som ska ljudas/läsas enligt olika ljud-
mönster. Snillrikt och roligt. 

ljudböcker ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 409 235 kr 188 kr 210 kr 168 kr

bö

bä

lu

lu
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Olle och Mia
Olle och Mias böcker, klippdockor, spel och ord-
snurror är en riktig språkraket! Materialen 
gör språkträningen till något roligt, enkelt och 
utvecklande där stor vikt läggs på samspel och 
interaktion. Olle och Mia lockar och leker fram 
ett språk hos den som behöver en extra skjuts i sin 
språkutveckling. Hela materialet är kompletterat 
med teckenillustrationer.

Böcker
Fem böcker med enkla vardagsberättelser och teckenillus-
trationer. 15 x 16,5 cm, ringbundna. Berättelserna om Olle 
och Mia finns också med i TeckenHatten 2, (sid. 4).

Mia: ”Här är jag” art.nr 97, ”Jag städar” art. 98 
Olle & Mia: ”Byta grejer” art.nr 99 
Olle: ”Olle vaknar” art. 100, ”Olle klär på sig” art.nr 101 
(”Olle klär på sig” är en dubbelbok illustrerad i två ver-
sioner - en ordentlig och en tokig.)                   Moms 6%

 böcker ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art. 97-100 118 kr 111 kr 99 kr 93 kr
 art.nr 101 178 kr 166 kr 159 kr 148,50 kr

Vill du beställa alla fem böckerna får du paketrabatt:

bokpaket ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 102 596 562 kr 495 467 kr

Klippdockor Mia-Pia-Olle-Otto + saker
Klippdockor och många 
saker att leka med och 
prata om. Olle och Mia 
har vardera nio ansikten 
med olika känslouttryck. 
Leveras på tjocka A4-ark 
som lamineras och klipps till. 
Teckenfacit medföljer. Kombinera gärna med ordsnurror.  
 fortsättning nästa spalt....

klippdockor ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 903 150 kr 120 kr 120 kr 96 kr

KänsloMemo 
Illustrationerna på dessa stora 
memorykort är desamma som 
klippdockornas (Olle & Mias) an-
sikten och de känslor som finns 
med är trött, rädd, ledsen, sur, arg, 
busig, glad och förvånad. Bildkorten i 
spelet består av ansiktsuttrycket (på baksi-
dan syns Olle respektive Mias bakhuvud). Det matchande 
korten består av teckenillustrationen och har ordet i text 
på baksidan. 3 x 8 kort, 10 x 10 cm.

Memo ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 910 95 kr 76 kr 70 kr 56 kr

Ordsnurror  
Skapa egna meningar och lek er 
fram till att läsa och skriva. 
Används lämpligen tillsam-
mans med Mia-Pia-Olle-
Otto klippdockor + saker. Ett 
bra baspaket med ordkort och isärtag-
bara spiraler för stor variation. 55 ordkort med text och 37 
tomma för egna ord, hålade (för att passa ibiclickspiralen) 
och färdiga att klippas/skäras till. Fem spiraler ingår. Tips 
och instruktioner medföljer.
Välj: Färgkodat enligt Karlstadmodellen art.nr 920, 
ej färgkodat (svart text och grå ram på alla ord) art.nr 921

 ordsnurra ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 920 / 921 190 kr 152 kr 160 kr 128 kr
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Mer tecken...

Böckerna om Ebba
Ebba är en glad tjej som tycker om att dansa och att gå på 
kalas. Hon tycker också om att äta tårta med jordgub-

bar en varm sommardag. Fyra 
fina böcker av Annika Rehn 
med tydliga och rena bil-

der, flikar för att 
göra det lättare 
att bläddra själv 
och teckenillus-
trationer till tex-
terna. Böckerna 
är spiralbundna 
och har vardera 
sexton plastade 

sidor och kraftiga pärmar. Format 165 x 225 mm. Beställ 
dem styckvis eller alla fyra i ett prisvärt paket. Moms 6%
Ebba dansar art.nr 7085, Ebba fyller år art.nr 7087
Ebbas kläder art.nr 7086, Ebbas hund art.nr 7088
Paket med alla fyra Ebba-böckerna art.nr 7090   

ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 bok per st 105 kr 99 kr 99 kr 93 kr
 bokpaket 375 kr 354 kr 350 kr 330 kr

Kortspel Jippi! 
Matcha bild och/eller 
färg. Steget klurigare än 
att bara matcha bild mot 
bild i lotto eller memory. 
Korten har tecken för att 
det ska vara lättare att komma ihåg hur de olika färgerna 
och orden tecknas. Spelet varieras lätt och känns bekant 
för dig som kan ”Uno” eller ”Vändåtta”. Kortleken inne-
håller 90 kort. Ask samt spelinstruktioner medföljer. 
Tips: Jippi ingår även på CD:n ”Böcker & Kortspel” på 
sidan 12.

art.nr 77 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 1 st 195 kr 156 kr 150 kr 120 kr

Teckendockor
Lek och inspirera till tecken med hjälp av teckendockor. 
Dessa härliga teckendockor från Folkmanis har mycket 
charm och uttryck. Ca. 60 centimeter långa med istickbara 
händer i en storlek som passar de allra flesta. Dockornas 
mun och tunga är rörliga. Dockorna är av hög kvalitet och 
är tvättbara. Max, art.nr 6, TomTom art.nr 7, Klara art.nr 8. 

 tecken- ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 docka 795 kr 636 kr 750 kr 600 kr

På gång! 

Snart kommer ”Lilla boken om tecken” från Hat-
ten Förlag. En inspirerande bok med tips, råd och 
fakta för att komma igång med tecken.  Håll 
utkik på www.hattenforlag.se

Klara

Max TomTom

glad

teckna

telefon

leka
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i Verkstan
De bästa och roligaste böckerna och albumen är 
dem man tillverkar själv. Här på Hatten har vi 
gjort en hel del färdigt material att skriva ut, 
laminera och skära till. Lämpligt papper att skriva 
ut materialen på hittar du högst upp på nästa sida.

MaterialHatten 
Full av material färdiga att skriva  
ut. En dvd som innehåller ALLT 
som finns på de fyra cd-skivor-
na: TeckenBlad, TeckenMemo, 
Böcker&Kortspel och Siffer&-
Bokstavspyssel. Innehållet ser du 
vid respektive cd-skiva i produkt-
beskrivningarna nedan.

art.nr 174 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 dvd (4 på 1) 595 kr 476 kr 495 kr 396 kr

Eller välj att beställa cd-skivorna en och en:

ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 171 295 kr 236 kr 250 kr 200 kr
 art.nr 172 295 kr 236 kr 250 kr 200 kr
 art.nr 173 295 kr 236 kr 250 kr 200 kr
 art.nr 201 149 kr 119 kr 125 kr 100 kr

CD - Teckenblad 
Alla våra Teckenblad finns med på 
denna CD. Alla bladen finns i följande 
utföranden på skivan: A5 (2/sida), A6 
(4/sida), A7 (8/sida) valfritt med eller 
utan bilder i alla formaten. art.nr 171

CD - TeckenMemo    
Alla våra TeckenMemon, TeckenKort 
och Lottobrickor finns på denna CD. 
Även stjärnmönstret i olika färger till 
kortens baksidor medföljer.   forts....

forts. CD TeckenMemo Gör det enkelt att tillverka egna spel för 
att öva på och leka med tecken.
art.nr 172

CD - Böcker&Kortspel
Skriv ut berättelser med fotografier 
och illustrationer med eller utan text 
(de som finns med i dataprogram-
met TeckenHatten 2) för att använda 
i språkträningen (innehåller ej teckenil-
lustrationer). Cd:n innehåller också många spelkort för 
lek med begrepp, sortering i kategorier, storlek och för 
att räkna. Bonus: Kortspelet Jippi samt Fraskort 1 + 2 + 
vuxen. art.nr 173

CD - Bokstav&Sifferpyssel   
Skriv ut era egna pyssel- och målar-
böcker på temat bokstäver och siffror. 
Med teckenillustrationer. Albumsidor 
och klippark att skriva ut hur många 
gånger ni vill. Färglägg, rita och 
skriv. Målarbok med tecken ingår.
art.nr 201

                  www.hattenforlag.se

brandbil

                  www.hattenforlag.se

buss

                 www.hattenforlag.se

båt

                  www.hattenforlag.se

fallskärm

                 www.hattenforlag.se

fartyg

                  www.hattenforlag.se

flygplan

.

färja

.

grävmaskin

.

helikopter

.

husvagn

.

kanot

.

lastbil

.

luftballong

.

lyftkran

båt
© Hatten Förlag, www.hattenforlag.se

www.hattenforlag.se

kudde

www.hattenforlag.se

kök
www.hattenforlag.se

lampa

www.hattenforlag.se

nyckel
www.hattenforlag.se

rum

www.hattenforlag.se

sked
www.hattenforlag.se

skål

www.hattenforlag.se

skåp

A5, A6 och A7 - samtliga 
finns med eller utan bild.
Bonus: Målarbok med tecken

DJUR 1 / B

anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff

DJUR 1 / A

Teckenkort
anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff

DJUR 1 / ADJUR 1 / B

TeckenMemo

anka apa björn

ekorre elefant fisk

fjäril fluga fågel

får geting giraff

Lottobricka

facit

Fraskort

röd

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

                   www.hattenforlag.se

                   www.hattenforlag.se

I skogen bakom huset finns det 
mycket blåbär.

Min kusin följer med dit.

Titta vilka fina bär!

Jag stoppar dem i muggen.

När vi kommer hem häller vi alla 
blåbären i en stor skål.

Min kusin har sina på ett grässtrå. 
Vad tokigt!

Jag älskar att meta.

Och att lägga nät med pappa.

               www.hattenforlag.se

Efter en stund gick de ner till vattnet 
och simmade iväg.

               www.hattenforlag.se

Nu ska jag plocka blåbär.

Pojken är sjuk.

Clownen är glad.

Frukt är gott.

Hunden är snäll.

Ekorren är liten.

Pojken är sjuk.

Clownen är glad.

Frukt är gott.

Hunden är snäll.

Ekorren är liten.
Bildberättelser
med eller utan
text

Spelkort med läggplattor

CcC C C C C C 

c c c c c c c

båt

© Hatten Förlag, www.hattenforlag.se

5 5 5 5 5 5 5 5

Jippi








Slshadlköj salökj gslök jlk sjdglk jlk jsdglk lk saglk jas jglk 
jsaglk jasl gkjlk asgdlk asl kgjlk sdglk jsg. löl sdlkg jlkj sdglk 
jlkjs dglk jsalgk jlk jsagd. aglök jsakl jlks jdglk jsglk jlk sjdglk 
jsglk jlk sglk jslg kjsdlkg jaslg klk sjagdlk asgk jlk sglk jsaldgk 
jsald glk jsag.a  asglkj lökjsglk asgl kjlkj sadglk asglk jlkj 
saglk jaslgkj lk jasglk lk jag. S asglkj lkasjg lökj aglk jlkj as-
glk jasgl kjlk sagdlk asldgk jagslk jasgl kjlk sdglk asgl kjl k.

www.hattenforlag.se

aterialm
ATTENH

MaterialHatten

En dvd-skiva för datorn fullmatad med pdf-fi ler färdiga 
att skriva ut, laminera och klippa till.

Ett enkelt sätt att själv skapa olika material att använda 
i tecken- och språkträningen. 

Dvd:n innehåller allt som fi nns på cd-skivorna; TeckenBlad, 
TeckenMemo, Böcker&Kortspel samt Bokstav&Siff erpyssel.

art.nr 174
www.hattenforlag.se
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Med verktygen på denna sida blir arbetet med de 
egna materialen en fröjd! 

Materialpapper
Ett lite tjockare papper av hög 
kvalitet lämpligt för utskrift av 
egna material med bättre stadga 
och hållbarhet. För bläckstråle- 
och laserskrivare. Ohålat, 160 gr.

 100 ark A4 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 316 149 kr 119 kr 135 kr 108 kr

Snäppringar
Ringar för album och snurror med en-
kel snäppfunktion som gör det lätt att 
öppna/stänga. Ca 25 mm. Säljs i 10-pack. 

 10-pack ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 315 85 kr 68 kr 75 kr 60 kr

Bildbas Tecken
Cd för PC med över 1000 teckenillustrationer. Ebba edi-
tor (ordsökfunktion samt enkelt layoutprogram) ingår. 
Innehållet uppdateras fortlöpande och nya 
tecken kan laddas hem (kostnads-
fritt) på www.sit.se/direkt/bildbas-
tecken. För beställning av flera in-
stallationer och skollicens vänligen 
beställ direkt från www.sit.se.

art. 10993 ordinarie exkl. moms
 1 inst. 663 kr 530 kr

Xyron Multilaminerare 
Den laminerar, magnetiserar 
och applicerar klister. De 
olika materialen sitter på 
rulle i kassetter som 
byts med ett enkelt hand-
grepp.  Om du ska beställa för 
första gången så vill vi tipsa om startpaketet. 
I startpaketen ingår maskin med tre olika kassetter 
(dubbelsidig laminering, laminat med avtagbart klister 
samt laminat med magnet). 

startpaket ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 38 1 350 kr 1 080 kr 1 290 kr 1 032 kr

Det går naturligtvis bra att bara beställa en multilaminerare utan 
tillhörande kassetter: 

maskin ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 33 495 kr 396 kr 425 kr 340 kr

Xyron fortsätter i nästa spalt

Materialkassetterna finns att köpa separat:
Dubbelsidig laminering art.nr 34. 
Laminat framsida/självhäftande avtagbar baksida art.nr 36
Laminat framsida/mjuk magnet på baksida art.nr 37

 art.nr inkl. moms exkl. moms
34 259 kr 207 kr
36 289 kr 231 kr
37 289 kr 231 kr

Har du en A6-Xyron? Kontakta oss på 
info@hattenforlag.se för beställning av kassetter.

Clickman hålmaskin & spiraler
Den optimala maskinen för att göra ringbundna böcker 
och album. Hålgöraren är för A4 (30 cm) och mindre.  
Liten, nätt och prisvärd. art.nr 300
Värdepaket med hålmaskin och en låda med 50 spiraler 
(12 mm) art.nr 302
Spiralerna är 
svarta och finns 
i två olika storlekar: 
Stor - gör det enklare att 
bläddra, lämpliga för böcker och 
lite tjockare album, 16 mm, låda med 50 st, art.nr 311. 
Liten - för album med ett fåtal blad, kulisser etc. 8 mm, 
låda med 50 st, art.nr 310.

ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 300 895 kr 716 kr 850 kr 680 kr
 art.nr 302 925 kr 740 kr 880 kr 704 kr
 art.nr 311 219 kr 175 kr 195 kr 156 kr
 art.nr 310 159 kr 127 kr 149 kr 119 kr

Skärmaskin
Enklaste möjliga skär-
maskin som är liten och 
lätt att stuva undan. Max 
A4. Extra skärblad ingår.

skärmaskin ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 art.nr 301 195 kr 156 kr 185 kr 148 kr

Pärm A5
Den fina A5 pärmen (ca.18 x 23 cm) 
speciellt framtagen till idagboken. Den 
är i transparent plast med resårband. 
Jättebra till album och böcker du gör 
själv. Passa på att beställa flera! 

art.nr 96 ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 1 st 59 kr 47 kr 57 kr 46 kr
 3-pack 55 kr / st 44 kr 53kr / st 42 kr
 5-pack 53kr / st 42 kr 51kr / st 41 kr
 10-pack 50kr / st 40 kr 48kr / st 38 kr
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Fraskort, TeckenMemo, Lottobrickor, Teckenkort 
och TeckenBlad hittar du allihop på CD-skivorna 
på sidan 12. Men, om du hellre vill beställa dem 
tryckta och klara är det bara att välja och vraka 
i nedanstående lista. Alla materialen är tryckta 
i fyrfärg på tjockt A4-papper. För hållbarhetens 
skull bör du dock laminera dem innan du klipper/
skär till materialen. 

Fraskort 
Enkla vardagsfraser med 
många användbara tecken. 
Ena sidan är med foto och 
text, andra sidan med teckenillu-
strationer och text. Alla ord visas 
med teckenillustrationer för maximal teckeninlärning. 
Paket 1: 50st enkla ord fraser (3-4 ord). art.nr 21
Paket 2: 50st lite svårare 4-6 ords fraser.  art.nr 22
Paket, vuxen: 50 st fraser (mix från paket 1 och 2). Lämpar 
sig särskilt i arbete med ungdomar och vuxna. art.nr 240

ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 per paket 160 kr 128 kr 125 kr 100 kr

Teckenblad
Gör egna böcker/album och 
variera ofta. Välj A5 (14,8 x 21 
cm) eller A6 (10,5 x 14,8 cm). 
BAS1 innehåller ca. 200 ord/
tecken. Kategorier; Verb, Djur, 
Färger, Mat, Dryck, Kläder.  A5 art.nr 71, A6 art.nr 78. 
BAS2 innehåller ca. 200 ord/tecken. Kategorier; Fordon, 
Leksaker, Förskola, Hemma, Natur/Ute, Personliga pro-
nomen.  A5 art.nr 271, A6 art.nr 278

 per paket ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
 A5: 71, 271  712 kr 570 kr 562 kr 450 kr
 A6: 78, 278 400 kr 320 kr 325 kr 260 kr

TeckenKort 
Ena sidan med foto och text andra med 

teckenillustration. Levere-
ras som A4:or med 12 
kort på varje. Sätt gärna 

ihop tecken-
korten till snurror 
med olika teman. 
Laminera, skär till gör 

ett hål uppe i vänstra hörnet på 
varje kort och sätt ihop snurran 

med en snäppring. (se sid. 13.) 
Se tabellerna till höger för art.nr 

och priser.

TeckenMemo
Memo levereras som A4-ark med
tryck på båda sidor. Ena kortet 
med foto och text och det 
matchande kortet har tecken-
illustration.Baksidorna är stjärn-
mönstrade i färger enligt Karlstad-
modellen.Se tabellerna nedan för 
art.nr och priser.

Lottobrickor 
För att kunna spela lotto med 
TeckenMemo eller TeckenKort 
passar dessa lottobrickor. På var-
je A4-ark ligger två lottobrickor 
med sex ord. Se tabellerna ned-
an för art.nr och priser.

Tabell med artikelnummer för TeckenMemo, TeckenKort 
och Lottobrickor (med prisgrupp angiven i parentesen). 

Memo Teckenkort Lotto
 Färger (12 st) 74  (C) 85  (B) 76  (A)
 Siffror (10 st) 42  (C) 83  (B) 44  (A)
 Bokstäver (29 st) 41  (C) 82  (C) 43  (A)
 Förskola (24 st) 210  (C) 230  (C) 220  (A)
 Hemma (24 st) 211  (C) 231  (C) 221  (A)
 Verb del 1 (36 st) 17  (D) 79  (C) 23  (A)
 Verb del 2 (36 st) 18  (D) 80  (C) 24  (A)
 Kläder (36 st) 61  (D) 68  (C) 62  (A)
 Djur (36 st) 73  (D) 84  (C) 75  (A)
 Leksaker (36 st) 45  (D) 49  (C) 47  (A)
 Fordon (36 st) 46  (D) 50  (C) 48  (A)
 Natur-Ute (36 st) 212  (D) 232  (C) 222  (A)
 Mat-Dryck (48 st) 19  (D) 81  (C) 39  (B)

Tabell med priser för TeckenMemo, TeckenKort och Lotto:

prisgrupp ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
   A 59 kr 47 kr 48 kr 38 kr
   B 89 kr 71 kr 69 kr 55 kr
   C 124 kr 99 kr 99 kr 79 kr
   D 159 kr 127 kr 124 kr 99 kr

Tips! Beställ TeckenMemo, TeckenKort och Lottobrickor 
i prisvärda paket där alla tretton teman (se tabellen ovan) 
ingår. TeckenMemo Paket art.nr 46-P, TeckenKort Paket 
art.nr 49-P, Lotto Paket art.nr 48-P.

Paket ordinarie exkl. moms medlem exkl. moms
Memo 46-P 1 490 kr 1 192 kr 1 190 kr 952 kr
Kort 49-P 1 249 kr 999 kr 990 kr 792 kr
Lotto 48-P 656 kr 525 kr 495 kr 396 kr
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Klipp av sidan, vik pappret på mitten och tejpa ihop din beställning med denna sida utåt. Färdig att posta!

Hatten Förlag

Svarspost 124 090 400
181 20 Lidingö

Porto
betalt

Vill du bli medlem i Klubben? Ett medlemskap kostar bara 175:- och gäller i ett år. 
När du tecknar ett medlemskap (eller förnyar ditt gamla) handlar du till medlemspriser på en gång och 
får välja en kostnadsfri bonus (se nedan).  Gör din anmälan på ordersedeln och posta, faxa eller mejla till 
oss - så skickar vi din bonus inom kort. Obs! Endast skolor, förskolor och privatpersoner kan teckna 
medlemskap.  Välj en bonus: K

L
U

B
B

E
N

!

Bonus 4:  FickHatten 
Ett fullmatat teckenlexikon i 
litet format med teckenillu-
strationer som visar mer 
än tusen av våra mest använda 

vardagsord. Boken får plats i fickan så att du 
som vill lära dig teckna snabbt kan slå upp 
de tecken du behöver. Format: 10,5 x 17 cm, 
152 sidor. Skyddad ringbindning för enk-
lare bläddring. art.nr 113-2 (värde 175:-)

Bonus 3:  Snårpan och den 
hemliga manicken
En spännande och rolig sagobok i stort 
format för små och mellanstora barn. På 
cd:n som följer med boken är sagan inläst 
tillsammans med två av Snårpans bästa 
låtar. bonus art.nr 113-4 (värde 150:-)
Vill du inte välja Snåranboken som 
bonus men ändå beställa den kostar den 
130:- för medlemmar, 150:- ordinarie 
(inkl. 6% moms), art.nr 2212-7.

Bonus 1:  HoppHatten  
I dvd-filmen Hopphatten är rörel-

seglädje i fokus. Barnen i filmen 
dansar, hoppar, rullar, 

snurrar och springer och 
det tittande barnen kan 
inte sitta stilla! Kan du 
göra minerna sur filur, 

russin-nos, sockerläpp? 
art.nr 113-1 (värde 190:-)

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

frukt

fordon

fruktkläder

leksak

fordon

frukt

Bonus 2:  SorteraMemo 
Memorykort (med illustrationer och 
text) från cd:n ”Böcker&Spelkort”. 
Tema: Sortera i kategorier (frukt, 
fordon, kläder etc. samt storlekar.)
Utskrivna på tjockt papper med stjärn-
mönstrade baksidor. 
Sklickas i en mapp med 11 A4-ark 
samt instruktion. Liten ask ingår. 
art.nr 113-3 (värde 180:-)
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Stämmer inte (eller saknas) namn- och adressinformationen ovan, vänligen skriv rätt information nedan.

     art.nr      antal                                        produkt         à-pris    summa

B E S T Ä L L N I N G

FA K T U R A A D R E S S  ( o m  a n n a n )

Företag __________________________________________

Namn ___________________________________________

Adress ___________________________________________

Postnr ______________ Ort __________________________

ev. Referens _______________________________________

ev. Rekvisitionsnummer ______________________________

L E V E R A N S A D R E S S

Företag _______________________________________

Namn ___________________________________________

Adress ___________________________________________

Postnr ______________ Ort ______________________

e-post _______________________________________

Telefonnummer _______________________________

Porto tillkommer (minimum 39:-). Faktura skickas samtidigt med leveransen.         Totalt:

Klipp av ordersedeln och posta beställningen (portofritt) till: Hatten Förlag AB, 
Svarspost 124 090 400, 181 20 Lidingö. Eller faxa den till 08-767 69 70. 
Allra snabbast får du dina varor om du beställer via hemsidan: www.hattenforlag.se. Välkommen!

w w w . h a t t e n f o r l a g . s e

Jag är medlem i MaterialKlubben (nr ___________)

Ja, jag vill gärna bli medlem i Material-
Klubben för 175 kronor och kan handla till med-
lemspriser redan nu! Jag ser också fram emot min  
välkommenbonus (kryssa för nedan) utan extra kostnad! 

Jag vill förnya mitt medlemskap om det har gått ut

Val av bonus:     HoppHatten           SorteraMemo 
         Snårpanbok        FickHatten

OBS! Endast privatpersoner, skolor och förskolor 
kan teckna medlemskap.

HB4


