Priser:

Specialdockor

Grundsats: 			
Mörkhyade dockor: 		
Känslodockor:			
Familjegrupp:			
Specialdockor:
Alter-ego dockor:

t ex särskilt yrke, religion, etnisk grupp . . .

4.200:- /sats
2.000:-/sats
1.800:-/sats
990:-/sats
220:-/st
220:-/st
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Grundsats

Moms och porto tillkommer.
För beställning eller mer information kontakta:

1. Polis

2. Militär

3. Präst

4. Kvinnlig präst

MICHAL HUDAK
mobil: 0707 14 57 38
			e-mail: michal@michalhudak.se
För senaste nytt besök www.bofdockor.se
och/eller		 www.facebook.com/BOFdockor
För mer information
om Tejping och BOF:

www.bof-tejping.com

Alter-ego dockor
5. Läkare

9. Riddare

6. Imam

10. Prinsessa

7. Muslimsk kvinna

11. Prins

8. Äldre muslimsk
kvinna

12. Tatuerad man

Dessa alter-ego dockor föreställer några av dina kollegor...
Vill du beställa en egen alter-ego docka? Kontakta mig för detaljerad information.

Grundsats – består av 20 målade, lackerade träfigurer
		

och 5 omålade, neutrala figurer

Vuxengruppen
i grundsatsen bildas
av 5 kvinnor och 5 män
i olika åldrar och yrkestyper

Barngruppen
i grundsatsen består
av 5 flickor och 5 pojkar
i olika åldrar

Andra specialdockor som skapats under åren...
I grundsatsen ingår även
5 omålade, lackerade
neutrala träfigurer

Mörkhyade dockor

Känslodockor

hela satsen med 10 st i olika åldrar – 2000 kr, per styck 220 kr

Familjegrupper
Jag har fått önskemål om att skapa en mindre grupp
av BOF-dockor - en Familjegrupp.
En Familjegrupp består av 2 vuxna, 2 barn och 1 bäbis.

Satsen består av 9 dockor med olika känslouttryck
1. Bebis – pojke

2. Bebis – flicka

3. Flicka

4. Pojke

Neutral

9. Äldre man

7. Man

10. Äldre kvinna

Dockornas utseende
i de olika satserna kan ändras
om du önskar t ex en annan klädsel,
hårfärg, ...

Mycket ledsen

Familjegrupp 1

8. Kvinna

www.bofdockor.se
eller www.facebook.com/BOFdockor

6. Tonåring – flicka

Extra känslodockor
som t ex ”Skam”, ”Hämnd”,
”Illamående” hittar du på

5. Tonåring – pojke

Ledsen

Sur

Arg

Förvånad

Rädd

Familjegrupp 2
Glad

Mycket glad

Du får gärna skapa din egen familjegrupp –
vid beställning ange ev. önskemål
om dockornas ålder, hårfärg, kläder mm.

