


Fimbo den lille kælne elefant
... er et tungt tæppe til små børn, der kan have svært ved at falde 
i søvn. Lad Fimbos krop ligge ovenpå barnet, og lad snablen om-
slutte barnets ansigt når det er sovetid. Den kan være med til, at 
give følelsen af tryghed og  nærvær for barnet. Hvem ved, måske 
Fimbo kan give mindre søvnløse nætter... Derudover har Fimbo en 
dejlig nupret overflade, som samtidig stimulerer den taktile sans. 
Når barnet sover, kan Fimbo fjernes, og gøres klar til næste sovetid. 





Manta den hyggelige kramme rokke
...er et tungt tæppe til små børn, der kan have svært ved at falde i 
søvn. Lad Mantas krop ligge ovenpå barnet, og lad vingerne om-
slutte barnets krop, når det er sovetid. Den kan være med til, at give 
følelsen af tryghed og nærvær for barnet. Hvem ved, måske Manta 
kan give mindre søvnløse nætter... Derudover har Manta en dejlig 
boblende overflade, som samtidig stimulerer den taktile sans. Når 
barnet sover, kan Manta fjernes, og gøres klar til næste sovetid. 









Zap og Zille
Zille den dansende prinsesse og Zap den lille tapre prins, er tungt legetøj 
til mindre børn. Tyngden i Zap og Zille er med til, at barnet mærker sig 
selv bedre, og bliver udfordret på sin egen motorik igennem leg.  Har bar-
net brug for en pause, så lad Zap eller Zille  sidde på barnets skød, og lad 
barnet mærke roen ved, at have en af dem til at sidde der.





Niner den venlige kanin
Niner er rigtig god til børn, som har brug for taktile stimuli, fordi krop-
pen på Niner er meget bevægelig, og kan gøres levende og sjov. Ni-
ner er også en del af dialogisk læsning indenfor angst og skilsmisse  
hos Koko-Nora. Derfor kan dit barn have set Niner før, og føle sig tryg ved 
den. Kender dit barn ikke Niner, så adoptér den, for det er en lækker lille  
kanin, der vil elske at få knus og kram.
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