Iedere map bevat 12 vel briefpapier, 8 enveloppen en een stickervel. Winkelprijs
€ 4,95. Een map bevat dus 6 sets briefpapier met envelop.

Speciaal 1 (lila van kleur)
 vel met lijntjes
 vel zonder lijntjes
 envelop
 stickervel lila (afm. 7 x 12 cm)

diddl.verzamel-ik.nl

Speciaal 2 (rose van kleur)
 vel met lijntjes
 vel zonder lijntjes
 envelop
 stickervel rose (afm. 7 x 12 cm)

of

diddlmom@hotmail.com

1

Speciaal 4
 vel zonder lijntjes
 vel met lijntjes
 envelop
 stickervel

Speciaal 3
 oranje vel zonder lijntjes
 blauw vel met lijntjes
 envelop
 stickervel

diddl.verzamel-ik.nl

of

diddlmom@hotmail.com

2

Iedere map bevat 20 vellen briefpapier en 15 enveloppen. Winkelprijs € 9,95
Een doos bevat dus 10 setjes.

Speciaal 5
 vel zonder lijntjes
 vel met lijntjes
 envelop
 stickervel rose
 armbandje

diddl.verzamel-ik.nl

Speciaal 6
 vel zonder lijntjes
 vel met lijntjes
 envelop
 stickervel blauw
 armbandje

of

diddlmom@hotmail.com

3

Iedere map bevat 2 keer 6 vellen briefpapier, 6 enveloppen, 6 adreskaartjes en
een vel stickers. Winkelprijs € 3,95

Speciaal 7
 vel met Diddl en Diddlina
 vel met Diddlina
 doorzichtige envelop blauw
 adressticker blauw
 ronde bloemenstickers op zilveren
achtergrond (zijn hetzelfde als van
nummer 8)
diddl.verzamel-ik.nl

of

Speciaal 8
 vel met Diddl en Diddlina
 vel met Diddlina
 doorzichtige envelop rood
 adressticker rose
 ronde bloemenstickers op zilveren
achtergrond
diddlmom@hotmail.com
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Speciaal 9
 briefpapier
 envelop

Speciaal 10
 briefpapier
 envelop
Iedere map bevat 20 vellen briefpapier
en 10 enveloppen. Winkelprijs € 5,95.
Iedere map bevat 10 sets

Speciaal 11
 briefpapier
 envelop

diddl.verzamel-ik.nl

of

diddlmom@hotmail.com

5

Iedere map bevat 35 vellen briefpapier. Winkelprijs € 6,95

Speciaal 12
 vierkant vel, te vouwen als een
envelop
 stickervel
 sluitzegels

diddl.verzamel-ik.nl

Speciaal 13
 vierkant vel, te vouwen als een
envelop
 stickervel
 sluitzegels

of

diddlmom@hotmail.com
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Iedere map bevat 20 vellen briefpapier en 15 enveloppen. Winkelprijs € 9,95
Een doos bevat dus 10 setjes.

Speciaal 14
 vel met lijntjes
 vel zonder lijntjes
 envelop
 stickervel
 vriendschapsarmbandje

diddl.verzamel-ik.nl

Speciaal 15
 vel met lijntjes
 vel zonder lijntjes
 envelop
 stickervel
 vriendschapsarmbandje

of

diddlmom@hotmail.com

7

Iedere map bevat 24 vellen briefpapier
in A5-formaat en 18 enveloppen in
3 verschillende soorten. Winkelprijs
€ 9,95. Dus van ieder soort zitten er
6 setjes in de map.

Speciaal 16




Speciaal 18




Speciaal 20




brief
envelop

Speciaal 17

brief
envelop

Speciaal 19

brief
envelop

Speciaal 21

diddl.verzamel-ik.nl










of

diddlmom@hotmail.com

brief
envelop

brief
envelop

brief
envelop
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Speciaal 22
 A5-formaat papier
 plakmemo
 adres-/visitekaartje
 stickervel

Speciaal 23
 A5-formaat papier
 plakmemo
 adres-/visitekaartje
 stickervel
Deze notitieblokmappen bevatten
steeds 1 pen, 1 Diddl lettersjabloon,
3 stickervelletjes, 6 adres-/visitekaartjes, 25 plakmemo’s en 25 A5 blaadjes.

Speciaal 24
 A5-formaat papier
 plakmemo
 adres-/visitekaartje
 stickervel

diddl.verzamel-ik.nl

of

diddlmom@hotmail.com
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Iedere map bevat 24 vellen briefpapier
in A5-formaat en 18 enveloppen in 3
verschillende soorten. Winkelprijs
€ 9,95. Dus van ieder soort zitten er
6 setjes in de map.

Speciaal 25




Speciaal 27




Speciaal 29




brief
envelop

Speciaal 26

brief
envelop

Speciaal 28

brief
envelop

Speciaal 30

diddl.verzamel-ik.nl










of

diddlmom@hotmail.com

brief
envelop

brief
envelop

brief
envelop
10

Iedere map bevat 4 vellen A4 en 4 vellen A5 briefpapier en 5 enveloppen in 2
verschillende motieven. Winkelprijs € 5,95.

Speciaal 31
 A4 brief
 A5 brief
 envelop

Speciaal 32
 A4 brief
 A5 brief
 envelop

Speciaal 33
 A4 brief
 A5 brief
 envelop

Speciaal 34
 A4 brief
 A5 brief
 envelop
diddl.verzamel-ik.nl

of

diddlmom@hotmail.com
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Iedere map bevat 24 vellen briefpapier in A4-formaat en 18 enveloppen in 3
verschillende soorten. Winkelprijs € 12,95. Dus van ieder soort zitten er 6 setjes
in de map.

Speciaal 35
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 36
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 37
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 38
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 39
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 40
 A4 briefpapier
 envelop

diddl.verzamel-ik.nl

of

diddlmom@hotmail.com
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Iedere map bevat 24 vellen briefpapier
in A5-formaat en 18 enveloppen in
3 verschillende soorten. Winkelprijs
€ 9,95. Dus van ieder soort zitten er
6 setjes in de map.

Speciaal 41




Speciaal 43




Speciaal 45




brief
envelop

Speciaal 42

brief
envelop

Speciaal 44

brief
envelop

Speciaal 46

diddl.verzamel-ik.nl










of

diddlmom@hotmail.com

brief
envelop

brief
envelop

brief
envelop
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Iedere map bevat 24 vellen briefpapier
in A4-formaat en 18 enveloppen in
3 verschillende soorten. Winkelprijs
€ 12,95. Dus van ieder soort zitten er
6 setjes in de map.

Speciaal 47
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 48
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 49
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 50
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 51
 A4 briefpapier
 envelop

Speciaal 52
 A4 briefpapier
 envelop

diddl.verzamel-ik.nl

of

diddlmom@hotmail.com
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