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4 Mini Kids

Mini Kids is een creatieve lijn speciaal voor peuters 
vanaf 12 maanden oud. 

De producten binnen deze lijn zijn ergonomisch, veilig en creatief. 
Daarnaast zijn de Mini Kids producten prima afwasbaar uit textiel 
en ook gemakkelijk van de handen te wassen. 

Het Mini Kids concept biedt ouders de tools om hun kinderen 
de eerste stappen te laten zetten naar een creatieve toekomst.



5Mini Kids

Afm.: H100 x Ø10 mm

CC010001
24 Dikke Waskrijtjes
24 felle kleuren.

CC010004
8 Dikke Kleurpotloden
8 felle kleuren.

CC010005
8 Viltstiften Bolle Punt
8 felle kleuren.

CC010002
16 Driehoekige Waskrijtjes
16 felle kleuren.

Mini Kids 
Dikke Afwasbare Waskrijtjes 
Deze extra dikke waskrijtjes van hoge kwaliteit hebben 
een ideaal formaat voor kleine kinderhandjes. De begin-
nende kunstenaar heeft met deze waskrijtjes perfecte 
grip tijdens het tekenen.

Mini Kids 
Driehoekige Afwasbare Waskrijtjes 
De driehoekige vorm van deze krijtjes zorgt voor een 
goede pengreep en voorkomt wegrollen.

Mini Kids 
Dikke Kleurpotloden 
Dikke zeskantige kleurpotloden geven goede grip 
voor de allerkleinsten. De punten zijn extra stevig, 
waardoor deze minder snel breken.

Mini Kids 
Afwasbare Viltstiften 
Speciaal ontworpen kinderviltstiften met bolle 
punten die niet ingeduwd kunnen worden. 
Deze bolle punten bieden de allerkleinsten 
de mogelijkheid om vanuit iedere hoek 
te kunnen tekenen.
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CC010006
4 Tubes Vingerverf
4x 147ml tubes vingerverf.

CC010008
3 Kinderscharen
3 verschillende knippatronen: 
recht, golvend en gekarteld.

CC010015
Verfschort met lange mouwen
100% polyester.

Mini Kids 
Afwasbare Vingerverf
Eenvoudig te gebruiken vingerverf met anti-lek dop. 
Deze verf is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Mini Kids 
Kinderscharen
Veilig voor kinderhandjes door de afgeronde punten 
en het plastic materiaal. Deze scharen knippen 
alleen door papier en karton en niet door kleding, 
vingers of haren. 

Mini Kids 
Verfschort
Gemakkelijk verstelbaar verfschort met lange mouwen 
voor kinderen tot en met 6 jaar. 100% polyester 
en eenvoudig schoon te vegen na elk gebruik.
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CC010010
Stickerpuzzelset
Inhoud: 12 stickerpuzzels, 24 kleurprenten 
en 8 viltstiften met bolle punt.

CC010009
Kleur- en stickerset
Inhoud: 8 viltstiften, 8 waskrijtjes, 
2 jumbo stickervellen en kleurboekje.

Mini Kids 
Kleur- en stickerset
Creatief hobby pakket met Mini Kids tekenartikelen 
en herbruikbare stickers. Eindeloos plezier 
met deze uitgebreide set voor de allerkleinsten. 

Mini Kids 
Stickerpuzzelset
Ideale set om kleuters eenvoudige vormen te leren 
herkennen zoals dieren, voertuigen, fruit en meer. 
De stickers in deze creatieve set zijn herbruikbaar.

CC010026
Kleur- en stickerboek Paw Patrol
Inhoud: 4 stickervellen en kleurboek (32 pagina’s).

Mini Kids 
Kleur- en stickerboek Paw Patrol
Kleurboek geheel in het thema van Paw Patrol. 
De bijgevoegde stickers hebben speciale vormen 
die passen binnen de kleurplaten.
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CC010020
Doodle Magic Kleurmat
Inhoud: Doodle Magic kleurmat (60 x 91 cm), 4 Doodle Magic stiften, 
navulbare kleurenwisser en veegdoek. 

Doodle Magic
Kleurmat
Kleurmat waarop tekeningen van peuters op magische wijze 
verwijderd kunnen worden. Eenvoudig te gebruiken op de grond of op 
te hangen aan de muur. Bijgaande stiften kunnen bewaard worden in 
de kleurmat. 

CC010007
Doodle Magic Kleurboek
Inhoud: Doodle Magic kleurboek, 
2 Doodle Magic stiften, navulbare 
kleurenwisser en veegdoek.

Doodle Magic
Kleurboek
Vrolijk kleurboek met kleurplaten van dieren. 
De inkt van bijgaande stiften kan eenvoudig worden verwijderd, 
waardoor de allerkleinsten deze kleurplaten herhaaldelijk 
kunnen inkleuren. 

CC010024
Doodle Magic Accessoires
Inhoud: 4 Doodle Magic stiften, 
1 navulbare kleurenwisser en veegdoek. 

Doodle Magic
Accessoires
Accessoires te gebruiken bij alle Doodle Magic 
artikelen. 
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CC010027
Sand Scribbler
Inhoud: 1 zandatelier, 1 ergonomische pen.

Mini Kids 
Sand Scribbler 
De Sand Scribbler is speciaal ontwikkeld voor creatieve peuters en kleuters. 
Deze originele tekentafel is onder het tekenoppervlak gevuld met zand. 
Met de ergonomische tekenpen kan een tekening gemaakt worden in het 
zand. Met lichteffecten! 



Color Wonder10

Jonge kinderen willen nog weleens buiten de lijntjes kleuren. 

Speciaal voor deze jonge doelgroep is er de unieke Color Wonder- lijn. 
De transparante inkt van de stiften in dit assortiment verschijnt alleen 
op Color Wonder papier en niet op andere ondergronden. 
Color Wonder neemt hierdoor bij ouders stress weg over vlekken maken op 
huid, kleding of meubelen. Kleurboeken in deze lijn worden 
onder andere uitgebracht in Disney- en Studio 100 licenties.
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CC070005
Bumba 
Inhoud: kleurboek met 18 pagina’s 
en 5 Color Wonder stiften.

Color Wonder Sets
Alle sets bestaan uit kleur- en ontdekboeken met stiften waarvan de kleuren zijn aangepast aan het tekenfiguur.

CC070011
Frozen
Inhoud: kleurboek met 18 pagina’s 
en 5 Color Wonder stiften.

CC070013
Paw Patrol
Inhoud: kleurboek met 18 pagina’s 
en 5 Color Wonder stiften.

CC070003
Maya de Bij
Inhoud: kleurboek met 18 pagina’s 
en 5 Color Wonder stiften.

CC070004
Piet Piraat
Inhoud: kleurboek met 18 pagina’s 
en 5 Color Wonder stiften.

CC070010
Minions
Inhoud: kleurboek met 18 pagina’s 
en 5 Color Wonder stiften.

CC070014
Finding Dory
Inhoud: kleurboek met 18 pagina’s 
en 5 Color Wonder stiften.
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Color Wonder Kleurboeken
Naast de kleurpret ontdek je in de achtergrond ook allerlei tekenfiguren.

Color Wonder Aanvullingen

CC070001 
Color Wonder Viltstiften
10 stuks.

CC070006 
Sofia the First
Inhoud: kleurboek 
met 18 pagina’s.

CC070007 
Princess
Inhoud: kleurboek 
met 18 pagina’s.

CC070008
Planes
Inhoud: kleurboek 
met 18 pagina’s.

CC070009 
Mickey Mouse
Inhoud: kleurboek 
met 18 pagina’s.

CC070002 
Color Wonder Tekenblok
30 Color Wonder kleurplaten.
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Light-up Stamper 
De Color Wonder Light-Up Stamper zorgt voor uren stempel-
plezier zonder vlekken! De Color Wonder inkt is transparant; de 
stempelhouder licht op magische wijze op om zo de kleur die 
gebruikt wordt te onthullen. De set bestaat uit 10 verschillende 
stempels in het onderwaterthema. Na het stempelen kan het 
stempelfiguur ingekleurd worden met de bijgeleverde Color 
Wonder stiften. 

CC070015
Light-up Stamper 
Inhoud: Knoeivrije Stempelset, Kleurboek 12 pagina’s, 
3 Color Wonder stiften, 10 stempelmotieven.
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Het Core Coloring- assortiment van Crayola bestaat uit een groot 
aantal teken- en schilderartikelen. Zo zijn er viltstiften, raamstiften 
en verfsets, maar ook kleurboeken en kleurkoffers. 
Kinderen kunnen naar hartenlust aan de slag met de verschillende 
teken- en schilderartikelen. 
Knoeien is niet erg, want de viltstiften en verfartikelen van Crayola 
zijn gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.
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CC020040
24 Draaiwaskrijtjes
24 felle kleuren.

Draaiwaskrijtjes
• 6mm puntdikte
• Draai aan het waskrijtuiteinde en 

het kleuren kan beginnen  
• Nooit meer puntenslijpen 

CC020002
12 Draaikleurpotloden met Gum
12 felle kleuren.

CC020039
12 Duo- Kleurpotloden
12 dubbelzijdige potloden. 
24 felle kleuren.

CC020001
12 Kleurpotloden
12 felle kleuren.

CC020038
24 Kleurpotloden
24 felle kleuren.

Draaikleurpotloden
• Draai aan het potlooduiteinde en 

het kleuren kan beginnen
• Nooit meer puntenslijpen
• Inclusief gum voor vervagen en 

uitwissen tekening

Kleurpotloden
• 3mm puntdikte
• Intense kleuren
• Uitstekende kleurafgifte
• Extra stevig vanwege dubbele verlijming
• Vervaardigd van verantwoord verkregen hout
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CC020004
12 Afwasbare Viltstiften met 
Kegelpunt
12 felle kleuren. Ook te gebruiken 
met de Marker Airbrush.

CC020025
35+15 Afwasbare Viltstiften 
met Superpunt
50 felle kleuren.

CC020007
24 Afwasbare Viltstiften 
met Superpunt
24 felle kleuren.

CC020006
12 Afwasbare Viltstiften 
met Superpunt
12 felle kleuren. 

 Afwasbare Viltstiften 
• Extra lange levensduur 
• Sterke stiftpunten 
• Geventileerde veiligheidsdop 

tegen verstikking 
• Afwasbaar van huid en kleding
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CC020009
8 Afwasbare 
Stempelstiften Dieren
8 verschillende kleuren en motieven.

CC020016
10 ColorClicks Viltstiften
Klik de ColorClicks viltstiften aan elkaar voor tekeningen 
met meerdere dunne of dikke lijnen naast elkaar. 
De viltstiften zijn eenvoudig op te bergen vanwege de 
unieke stiftdopjes. 10 felle kleuren.

CC020017
5 Metallic Viltstiften
5 metallic kleuren.

CC020013
8 Raamstiften
8 verschillende kleuren speciaal voor 
het decoreren van ramen en spiegels. 
Ook te gebruiken met de Marker Airbrush.

Speciale Viltstiften

CC020041
8 Ultra-clean Viltstiften 
met Dunne Punt
8 felle kleuren.

 Ultra- Clean Viltstiften
• Nieuw concept afwasbare viltstiften
• Extra lange levensduur
• Sterke stiftpunten
• Geventileerde veiligheidsdop tegen 

verstikking 
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CC020011
16 Afwasbare Pip-Squeaks 
met Fantasiepunt
Inhoud: 8 verschillende fantasiepunten in 16 felle kleuren.

CC020012
Afwasbare Pip-Squeaks Reiskleurset
Inhoud: 12 Pip-Squeaks viltstiften, 
kleurboek met 30 pagina’s en stickervel. 

Afwasbare Pip-Squeaks Viltstiften
• Ideaal formaat voor kinderhanden
• Veelzijdige punt voor dunne en dikke lijnen
• Felle kleuren
• Afwasbaar van huid en kleding

CC020018
Pip-Squeaks Viltstiften Sjablonenset Roze
Inhoud: 12 Pip-Squeaks viltstiften en 8 sjablonen.

CC020019
Pip-Squeaks Viltstiften Sjablonenset Blauw
Inhoud: 12 Pip-Squeaks viltstiften en 8 sjablonen.



Dit najaar zal Disney de film Finding Dory groots lanceren. 
Deze film is de opvolger van de razend populaire film 
Finding Nemo. 
De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen bij deze 
nieuwe animatiefilm. In het kader hiervan brengt Crayola 
speciale Finding Dory items uit.

CC030032
Kleurkoffer Dory
Inhoud: 20 Pipsqueaks dunne viltstiften, 6 draaikleurpotloden, 6 mini draaiwaskrijtjes, 
10 kleurplaten.

CC030031
Waterverfset Dory
Inhoud: 8 kleuren waterverf, verfpenseel, waterverf 
kleurblok 40 pagina’s.

CC030033
Kleur-sticker boek Dory
Inhoud: kleurboek 32 pagina’s, 4 stickervellen 
(50+ stickers).
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Kleurkoffers 
Kleurkoffers met de juiste tools om de creativiteit van kinderen te prikkelen. 

CC030014
Kleurkoffer Inspiratie
Inhoud: 64 waskrijtjes, 22 mini kleurpotloden, 
40 afwasbare viltstiften en 30 blanco papiervellen. 

CC030015
Kleurkoffer Minions
Inhoud: 64 waskrijtjes, 22 mini kleurpotloden, 
40 viltstiften en 15 Minions kleurplaten. 
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Overige Verfartikelen

CC020034
Afwasbare Plakkaatverf
Inhoud: 14 potjes plakkaatverf, 
mengpotjes en penseel.

CC020035
Schilderspalet Waterverf
Inhoud: 12 kleuren waterverf, schilderspalet 
en penseel.

CC020037
8 Tubes Tempera Verf
Inhoud: 8x 12ml tubes tempera verf, 
mengbakjes en penseel.

Afwasbare Kinderverf
• Premium plakkaatverf
• Eenvoudig afwasbaar van huid en kleding
• Ideaal voor schoolprojecten en vele knutselactiviteiten
• Te gebruiken op papier, karton, papier-maché en hout

CC020031
10 Potjes met Afwasbare Verf
10x 60ml potjes plakkaatverf.

CC020033
6 Potjes Metaalkleur Verf
6x 60ml potjes plakkaatverf.



Glitterlijmtubes Bordkrijt
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CC030004
Bordkrijt - Wit
12 Stuks.

CC030005
Bordkrijt - Kleur
12 Stuks (6 kleuren).

CC030001
9 Glitterlijmtubes
9 glitterlijmtubes met 
sprankeldende kleuren.

CC030002
16 Glitterlijmtubes
16 minitubes glitterlijm in sprankelende 
kleuren, zoals ‘Bubble Gum Blast’, 
‘Alien Magic’ en ‘Strawberry Red Sizzle’. 
16x 6ml tubes.

CC020036
5 Penselen
5 Premium penselen in verschillende maten. 
100% synthetisch haar.

CC020043
Verfpatronen Set
Inhoud: 3 verfpatronen, houder en verfbakje.

Verfbenodigdheden
Unieke verfrollers en penselen in diverse maten.
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Kleur-sticker boek
De set bestaat uit een kleur- en ontdekboek met 4 stickervellen met Frozen karakters.
De stickers kunnen zowel in het kleurboek als op andere oppervlakten geplakt worden.

CC030012
Nummer Kleurplaten - Cars
Inhoud: 3 kleurplaten en 7 afwasbare 
Pip-Squeaks viltstiften.

CC030034
Kleur-sticker boek Frozen
Inhoud: kleurboek 32 pagina’s, 4 stickervellen (50+ stickers).

CC030013
Nummer Kleurplaten - Princess
Inhoud: 3 kleurplaten en 
7 afwasbare Pip-Squeaks viltstiften.

Kleuren op Nummer 
Kleurboeken op nummer inclusief afwasbare viltstiften. De kleurplaten bevatten 
speciale kleurnummers die overeenkomen met de kleuren van de stiften.
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Crayola gelooft in de kracht van de verbeelding tijdens het spelen. 

Creative Toys bestaat uit verschillende innovatieve knutselsets die 
bijdragen aan de creatieve ontwikkeling van kinderen. Wat te denken van 
een exclusief lab waarmee je je eigen stiften kan maken of een set waarmee 
je ieder voorwerp exact kan natekenen. 
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CC040034
Neutrale Kleuren
8 kleistaven (136 g).

CC040035
Klassieke Kleuren
8 kleistaven (136 g).

CC040036
Pastelkleuren
8 kleistaven (136 g).

CC040037
Fluo Kleuren
8 kleistaven (136 g).

Boetseerklei 
• Variëteit van heldere kleuren
• Klei blijft na uren speelplezier soepel van structuur
• Droogt niet uit
• Eenvoudig te bewerken met kleigereedschap
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CC040038
Boetseerklei Deluxe Kit 
Inhoud: 24 kleistaven (400 gr) 
12 uitsteekvormen, 8 structuurvormpjes, 
3 boetseermesjes, 2 rollers en instructieboekje.
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CC040005
Dierencreaties
Inhoud: 3 scharen, 4 dierensjablonen, 5 viltstiften, 
mini potlood, lijmstift en blanco papier. 

CC040006
Mozaïeken
Inhoud: 8 viltstiften, 4 mozaïekontwerpen 
en 5 mozaïekbladen. 

CC040007
Vriendschapsbandjes
Inhoud: 40 ronde kralen, 40 sterren- en 
hartjeskralen, 10 schuimplastic bloemvormen, 
koorden, linten, elastiek en instructieboekje. 

CC040003
Sjablonen
Inhoud: 6 sjablonen, 5 viltstiften, 8 waskrijtjes, 
potlood, tafelbeschermer en blanco papier. 

CC040004
Boerderij Stempelset
Inhoud: 10 grote stempels, 10 kleine stempels, 
4 mini viltstiften, 6 mini kleurpotloden, 
stempelkussen, stempelhouder, 
tafelbeschermer en blanco papier. 

Hobbysets 

CC040008
Spiraaldieren
Inhoud: 3 dierensjablonen, 9 spiraalschijven, 
6 kleurpotloden, schrijfpen en blanco papier. 

CC040010
Stickerset
Inhoud: 500 stickers en 6 viltstiften.
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CC040011
Afwasbare Verfset XXL
Inhoud: 10x 60ml flesjes plakkaatverf, 5 kleuren 
waterverf, 8 sponzen, 5 penselen, verfroller en 
tafelbeschermer.

CC040002
Schilderen met Spons
Inhoud: 4x 60ml potjes plakkaatverf, 8 sponzen, 
2 verfrollers, penseel, tafelbeschermer 
en blanco papier.

Verfsets



Marker Maker
Met de Crayola Marker Maker kunnen kinderen hun eigen viltstiften maken. 
Aan de hand van een eenvoudige mengkaart worden zij begeleid in het 
creëren van hun favoriete kleuren. Dit originele minilab bevat diverse 
stiftonderdelen om maar liefst 16 verschillende viltstiften te ontwikkelen.

CC040040
Cling Creator
Inhoud: Gelsticker Designer, 5 dubbelzijdige 
vormen, 6 tubes oplossing B, 3 tubes oplossing A, 
roller, boetseermesje, boetseerklei, 4 mengpotjes.

CC040039
Cling Creator navulling
Inhoud: 3 tubes oplossing A, 3 tubes oplossing B 
voor de Cling Creator.

Cling Creator
Ontwerp kleurrijke gelstickers in allerlei vrolijke figuren met de Cling Creator van Crayola. 
In slechts enkele minuten zijn de zelfontworpen gelstickers klaar. De gelstickers plakken 
op bijna elke gladde ondergrond en zijn er bovendien ook eenvoudig weer vanaf te halen! 
Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Cling Creator navulling
• Navulling om 10 extra gelstickers te 

maken.
• Alleen te gebruiken in combinatie met 

de Cling Creator.

CC040032
Marker Maker
Inhoud: Marker Maker, 3x 29ml afwasbare inkt, 
16 sets met stiftonderdelen (omhulsels, labels, 
vullingen, punten, dopjes, afsluitdopjes), 
2 stiftendozen, 2 maatbekers, mengkaart en tang.

CC040024
Marker Maker Navulling
Inhoud: 3x 29ml afwasbare inkt, 12 sets met 
stiftonderdelen (omhulsels, labels, vullingen, 
punten, dopjes, afsluitdopjes) en 2 stiftdozen. 
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CC040021
Marker Airbrush Blauw
Inhoud: Marker Airbrush, 8 Pip-Squeaks viltstiften, 
4 sjablonen en 10 blanco papiervellen. 

CC040025
Doodle Dotty
Inhoud: Doodle Dotty, 8 viltstiften en 4 stempels. 

Marker Airbrush
De Marker Airbrush van Crayola geeft kinderen de kans 
om hun viltstiften op een nieuwe manier te gebruiken: 
door hen te sprayen! De spuitkop werkt op luchtdruk, 
zodat jonge kunstenaars op een originele manier 
graffitikunstwerken kunnen maken.

Doodle Dotty
Vrolijk lieveheersbeestje dat als hulpmiddel 
gebruikt kan worden om verschillende patronen 
te maken op papier. De uitgestrekte armen 
bieden de mogelijkheid om maar liefst 
5 patronen tegelijk te maken.

CC040030
Picture Perfect
Inhoud: Picture Perfect- toestel, 
6 mini kleurpotloden, schetspotlood, 
5 achtergrondplaatjes en 5 blanco papiervellen. 

Picture Perfect 
Met de Picture Perfect kunnen kinderen alles 
natekenen wat ze maar willen. De Picture Perfect 
projecteert namelijk een beeld op papier 
waardoor je gemakkelijk 2D- en 3D objecten en 
zelfs beelden van smartphones en tablets precies 
kan natekenen.

CC040041
Magic Book
Inhoud: 1  Magic Book, 4 doorzichtige tekenoppervlakten, 
4 animatie overtrekvellen, 6 oplichtende stiften.

Magic Book
Maak je eigen oplichtende animatie met het Magic 
Book van Crayola. Kleur de 4 verschillende bladen 
in en zie de tekeningen tot leven komen door de 
ingebouwde lichtmodus. De knipperende lampjes 
maken dat het net lijkt alsof de tekening zich 
verplaatst. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.



Outdoors32

Met de verschillende stoepkrijtsets van Crayola kun je de 
meest kleurrijke tekeningen maken in de buitenlucht. 
De speciale hoekige vorm van het stoepkrijt voorkomt 
wegrollen en zorgt voor een extra goede grip bij het krijten. 
Het stoepkrijt van Crayola is afwasbaar van kleding 
en gemakkelijk weg te vegen met water.
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CC060007
Emmer Afwasbaar Stoepkrijt (roze/blauw)
Inhoud: 20 felle kleuren, 2 hulpstukken en emmer. 

CC060003
Afwasbaar Stoepkrijt - 48ST
48 felle kleuren.

Afm.: H104 x Ø10 mm
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Crayola Benelux B.V.

Website: www.crayola.nl / Website: www.crayola.be

a                                            Company

Crayola is wereldwijd verkrijgbaar in meer dan 80 landen en al meer dan 100 jaar een 
inspiratie voor creativiteit van kinderen. Vanaf het moment dat de eerste doos Crayola 

waskrijtjes in 1903 van de lopende band afrolde, is het portfolio uitgegroeid tot een breed 
assortiment aan kleurartikelen, knutselsets en innovatief kleurspeelgoed. 

Het merk Crayola wil kinderen aanmoedigen om alles wat hen inspireert te uiten, talenten te ontplooien 
en vaardigheden te ontwikkelen tijdens het ontdekken, verkennen, spelen en fantaseren. Daarom is Crayola 
voortdurend in ontwikkeling om het brede assortiment aan leuke en innovatieve producten te verbeteren. 

Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van artikelen is het milieuvriendelijke productiebeleid. Crayola maakt 
bijvoorbeeld gebruik van zonne-energie en gerecycled plastic. Op deze wijze willen wij ervoor zorgen dat kinderen 

een gezonde toekomst tegemoet gaan.

Crayola gelooft dat wanneer je de creativiteit in een kind blijft prikkelen ‘eigen kleuren’ gaan 
leven en er grootse dingen kunnen gebeuren. Door kinderen te helpen om op een nieuwe 

en originele manier te denken, bereiden we ze voor op de toekomst. 


