
Inspirerande idéer och kreativa 
inredningsprojekt för ditt eget dockskåp.

Möt våra  
nya faMiljer
Fyra nya familjer 
har hittat hem.

Det här är  
ditt hem!

13
lampor och allt du 

behöver veta för att 
koppla in el i huset.

pyssla 
Mera!

 Skapa unika  
detaljer som gör  

ditt hus helt 
fantastiskt!
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Välkommen till ett magasin som vill  inspirera, förlänga leken 
och hjälpa dig att göra ditt hus både roligare och mer personligt!

Glöm inte djuren!

Det finns flera hundar, katter 
och kaniner att välja mellan 
till ditt hus – och de gör 
mycket för stämningen! 

I den här tidningen 
låter vi våra kära husdjur 
ta plats som de självklara 
familjemedlemmar de är. 

husdjur

julbak

gör det själv!

– Vov!

smarriGa pepparkakor

När julen sänker sig över 
Småland stiger doften 
av ingefära och kanel: 
Pepparkaksbaket är i 
full gång! Lasta plåtarna 
fulla med pepparkakor 
och lussebullar som ger 
julstämning i ditt hus. 

pyssla fram 
ett unikt hem

I den här tidningen ger vi dig 
två olika tips på hur man lätt 
kan pyssla ihop små saker 
till husen hemma. Vimplar är 
festligt när det ska vara kalas 
i huset, eller bara som en fin 
dekoration. Minipärlor kan 
bli till både grytunderlägg 
och tavelramar för dina egna 
tavlor. Vill du ha fler tips?  
Gå in på vår hemsida:  
www.lundby.com

Läs mer på s. 24.

Se mer på s. 20.

Se från och med s. 4.

var går gränsen mellan 
lek och allvar? För de flesta 
är hemmet en plats för både 
vila, lek och allvar. Det är här 
vi äter, sover och gör det som 
livet går ut på – lever tillsam-
mans. I den här tidningen 
träffar vi Lundbys fyra famil-
jer: Den klassiska familjen och 
vinterfamiljen bor i Småland, 
medan sommarfamiljen och 
den sportiga familjen lever i 
sina Stockholmshus. 

Smålandshuset karaktäri-
seras av sin villakänsla, med 
fönster och balkongdörrar 
som går att öppna och den 
fina trappan som leder upp 
till vardagsrummet på ovan-
våningen. Här kan du skapa 
ett mysigt liv för familjen 
som älskar att umgås på ge-
mensamma ytor. I Stockholm 
är rummen större och huset 

utmärks av den fina poolen, 
den härliga takterrassen och 
inte minst det stora, inbju-
dande köket. Här kan familjen 
umgås medan maten serveras 
vid bardisken i köket. Perfekt 
för den moderna familjen!

Familjerna i den här tid-
ningen har alla hittat unika 
lösningar för att kunna njuta 
av det som är viktigast i deras 
liv – allt från skidåkning till 
grillparty på terrassen.

Hur vill du och din familj 
tillbringa den roliga tid som 
ni har tillsammans? Förhopp-
ningsvis genom att leka så 
mycket som möjligt tillsam-
mans.

Och sist men inte minst 
har vi skapat lite pyssel på 
våra Gör det själv-sidor, som 
kanske kan inspirera till ännu 
mer lek! ✪

04  klassiska familjen
 Välkommen hem till den  
 klassiska familjen i småland.

09  fixa stilen
 den klassiska familjens  
 ljusa stil.

10  somriGa familjen
 följ med på grillfest hemma  
 hos vår somrigaste familj.

14  fixa stilen
 Gör fint på terrassen.

15  träffa Våra   
 desiGners
 ann och Beban skapar de  
 möbler som du kan möblera  
 ditt hus med.

16  sportiGa familjen
 Välkommen in till vår sportiga  
 familj i stockholm.

19  Gör det själV!
 pyssla ihop din egen  
 flaggvimpel.

20  VintriGa familjen
 fira jul med vår vintriga 
 smålandsfamilj.

24  Gör det själV!
 pärlpyssel.

25  produkterna
 här ser du alla produkter  
 som finns att köpa till ditt hus.

34  lys upp ditt hem
 Viktig information om el.

omslaGsfoto: 
sanna lindBerG
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Skapa ett 
lekfullt liv åt 

din familj

Det här är  
ditt hem!

Från redaktören

el

nyhet

Gör det själv

läs mer på webben

välkommen!

hitta rätt

Dessa symboler gör det 
lättare för dig att hitta i 
magasinet och på webben:

innehåll

lys upp ditt hus!
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Klassiska familjen
Den svenska idyllen blomstrar i ett hem  

fullt av liv. Här får både barn och djur ta plats  
– ingen yta är för ömtålig för att lekas på. 

hemma hos

4 LUNDBY LIVING 

Mamma Sarah Pappa Thomas

Alice Simon Adam
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sarah och Thomas 
vackra villa är tre våningar hög, 
med två sovrum och flera stora, 
öppna ytor där alla får plats att 
umgås.

– Vi blev kära i tanken på att 
ha ett hus som lever, ett hus där 
rummen är till för alla, säger 
Sarah.

Ett av ledorden för Sarah är 
att varje rum ska ha plats för 
alla familjens prylar och små 
saker.

– Jag är väldigt organiserad, 
och älskar när det känns mysigt. 
Då behöver man se till att alla 
leksaker, tidningar, böcker 
och kläder som far runt i varje 

familjs hem snabbt och enkelt 
kan hitta platser där de inte 
stör. Utmaningen är att göra det 
mysigt och fint med alla de saker 
som en familj använder varje 

dag, säger Sarah.
Därför har hon ställt in bord, 

hyllor och avlastningsytor 
i varje rum. I gillestugan 
fungerar hela bokhylleväggen 

”Vi blev kära i tanken 
på ett hus som lever, 
där rummen är till 
för alla.”

Simon, Alice och 
Adam i barnens 
sovrum på husets 
bottenvåning.

Fixa stilen – 
läs mer på 
nästa sida!

LUNDBY LIVING 76 LUNDBY LIVING 
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både som en plats för böcker 
och för foton, leksaker och 
prydnader som ger hemmet 
personlighet. 

På dagarna älskar barnen att 
vara ute och leka med alla sina 
husdjur. Pappa odlar sina egna 
grönsaker och mamma sitter 
gärna i solen och läser.

– Närheten till naturen och 
trädgården är nog det som gör 
att vi kommer att stanna kvar i 
huset för alltid, säger Sarah.

För barnen, Alice och Simon, 
är det gemensamma sovrummet 
ändå favoritplatsen. 

– Egentligen vill inte mamma 
att vi ska ha våra husdjur 
härinne men jag tror att de 
också trivs här, säger Simon, som 
just idag släppt ut sin kanin i 
sovrummet.

– Och det blir ännu mysigare 
nu när Adam flyttar in hit också, 
säger Alice, som älskar att leka 
med sin lillebror. 

Det är lätt att förstå att 
familjen trivs. I Småland har de 
verkligen hittat hem. ✪

Fåtölj ur Vardags
rumsset, rosa. 
Art. nr 60.2067.

Puff ur tvset.
Art. nr 60.2055.

Lampor ur 
Lampset 3. 
Art. nr 60.6037.

Rosa lampa ur 
Lampset 2. 
Art. nr 60.6036.

Gardiner ur 
set om två. 
Art. nr 
60.4034.

Ljust & fräscht
Med rätt produkter kan du också 

fixa den klassiska familjens  
ljusa hemtrevnad i ditt hus!

fixa sTilen

”Utmaningen 
är att göra 
det  mysigt 
med de saker 
som en  familj 
använder sig 
av varje dag.”

Badrummet har inretts 
med dubbla handfat 
– det kan behövas 
i en stor familj. 8 LUNDBY LIVING 

Golvlampa ur 
Lampset 4. 
Art. nr 
60.6038.

Tallrik och bestick 
ur Matservis. 
Art. nr 60.5084.

Köksmöbler. 
Art. nr 60.2065.
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När solen sänker sig börjar 
grillen att glöda hemma hos 
den somriga familjen.

Somriga familjen
Ljumma sommarkvällar är perfekta  

för poolbad och grillfest. Välkommen hem 
till en familj med sommarfest på agendan. 

hemma hos

LUNDBY LIVING 1110 LUNDBY LIVING 

Mamma Stella Pappa Michael

Mathilda Leon
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Grilldoften sprider siG 
över området, ackompanjerat av 
barnens förtjusta rop och skratt 
från poolen. 

– Vi älskar att bada, säger 
Leon, 6, och Mathilda, 8, som blev 
stormförtjusta när mamma och 
pappa köpte ett hus med pool. 

–  Det är många som tycker 
att det verkar vara en onödig lyx, 
men om sol och bad är det bästa 
man vet, så ska man satsa på 
det, resonerar pappa Michael.

Familjen tillbringar gärna en 
vecka varje år vid Medelhavet, 
vilket även har inspirerat deras 
inredning på ett sätt:

– Ja, vi har lagt mycket krut 
på att göra en riktigt härlig 
terrass, där vi kan bjuda in 
vänner och bekanta på grillad 
mat så ofta som möjligt. Jag 
älskar grekisk mat, kolgrillad 
kyckling, souvlaki och gyros. 
Det är perfekt att göra här, säger 
mamma Stella.

Ikväll är grannarna inbjudna 
på fest, och man ser fram emot 
en lång, varm och ljus svensk 
sommarkväll. 

– Medelhavet har sin 
charm, men det saknar det 
skandinaviska nattljuset, säger 
Stella drömskt. ✪

I köket pågår också 
förberedelserna för grillfesten.

Genom att ta med 
en av blommorna 
från terrassen 
in i badrummet 
skapar familjen 
sommarkänsla 
även här.

LUNDBY LIVING 1312 LUNDBY LIVING 
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Grillfest på 
takterrassen

Takterrassen är en av de saker  
som gör Stockholmsvillan unik. Passa på 

att göra det till en oas för din familj!

fixa stilen

Designers!
Ann och Beban är designerduon  

som ritar flera av de möbler, prylar och  
tapeter som pryder ditt dockskåp.

träffa våra

Lampa ur 
Lampset. Art. nr 
60.9033.

Espresso-bryggare 
ur Köksaccessoarer. 
Art. nr 60.9029.

Parasoll och solstol 
ur Terrassmöbler. 
Art. nr 60.9025.

Blommor ur 
Blomsterset. 
Art. nr 
60.9036.

Grill ur Grillset 
Art. nr 60.9026.

Badhanddukar 
ur Bubbelbadkar 
+ dusch. Art. nr 
60.9008. ann Morsing och 

BeBan nord är arkitekter 
och möbeldesigners till vardags, 
men då och då får de även göra 
sitt jobb i miniformat – när 
de skapar hus och möbler åt 
Lundby!

– Det är väldigt roligt att göra 
dockskåp. Man får tänka tillbaka 
på hur man själv lekte som barn, 
hur ens egna barn lekte och 
sedan försöka skapa saker som 
barn ska tycka är det roligaste 
som finns, säger Beban Nord.

Är det stor skillnad mellan att 
göra dockskåpsmöbler och att 
göra ”riktiga” möbler?
– Att ta fram idéer och skissa för 
dockmöbler är likt vuxenmöbler, 
men sedan är det stor skillnad 
när man ska ta fram själva 
produkten. När man gör möbler 
åt fullvuxna människor måste 
man jobba med material och 
konstruktioner som ska tåla 
att folk sitter på dem, medan 
dockskåpsmöblerna ska hålla 
för att leka med. Vi arbetar 
också med väldigt olika material 
i de olika projekten.

Vilka är era favoritprodukter?
– Det är alltid roligt att göra 
miniversioner av möbler som 
vi en gång i tiden har gjort för 
vuxna, som de gröna stolarna 
i Stockholms tv-set, eller ett 
soffbord, som också finns i vanlig 
storlek.

Hur går det till när ni tar fram 
nya möbler? 
– Vi tar fram idéerna 
tillsammans. Då lever vi oss 
verkligen in i dockorna och 
deras liv. Hur ser deras familjer 
ut? Vad gör de om dagarna? 
Hur vill de ha det hemma? 
Så det är väldigt nära leken 
– vi fantiserar om dockornas 
liv. Sedan delar vi upp själva 
produktionen av möblerna 
mellan oss. ✪

Snurrstolarna 
har en gång 
gjorts för vuxna!

swedish 

design

foTo: cAmiLLA LindqviST
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Sportiga familjen
Yoga, jogging och matlagning är Harry  

och Carolines största passioner i livet. Följ  
med hem till vår mest hälsosamma familj.

hemma hos

Det Doftar nästan alltid 
brödbak och smarriga soppor 
hemma hos Harry och Caroline, 
som älskar att laga mat.

– Om man lagar maten själv 

har man full koll på vad man 
äter – och det vill jag ha, säger 
Harry, som gärna tar plats 
bakom spisen i köket. Hans 
specialitet är surdegsbröd, och 

han har en surdeg som han 
vårdar ömt varje dag.

För Caroline är yogan en 
minst lika stor passion.

– Jag upptäckte yoga för fem 

LUNDBY LIVING 1716 LUNDBY LIVING 

Mamma Caroline Pappa Harry

CeciliaClara Max
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år sedan och blev helt kär. Det 
är ett roligt och annorlunda 
sätt att träna. Dessutom är 
det praktiskt när man har en 
bebis, eftersom jag kan träna 
yoga på sovrumsgolvet, säger 
hon medan hennes 8 månader 
gamla bebis står i spjälsängen 
och tittar på. 

Att den unga familjen tycker 
om att röra på sig är tydligt – 
löparskorna står uppradade i 
hallen och handduksskåpet är 
fullt med rena handdukar för 
den som behöver ta en dusch.

– När man har små barn 
hinner man inte med någon 
annan träning än den som utgår 
från hemmet, säger Harry. 

Men självklart tycker de om 
att koppla av också. Tv:n står i 
köket, och favoritprogrammen är 
matlagningsprogram. 

– All min inspiration till mat 
kommer från tv och tidningar. 
Jag tycker om att utmana mig 
själv i köket, säger Harry.

En annan av familjens 
passioner är husdjuren. Med 
tre kaniner, två hundar och två 
katter är det alltid någon som 
vill gosa ✪

”Om man gör mat själv får 
man koll på vad man äter.”

Fin flaggvimpel
En flaggvimpel sätter en gullig   

prägel på ditt hus och passar lika bra  
i sovrummet som på takterrassen.

gör Det själv

steg 1. 
Ta ett lite grövre snöre och 
klipp till den längd som 
du vill att vimpeln ska 
vara, cirka 20 cm är ett 
bra mått att börja med.

steg 2. 
Använd en mönstrad tejp, 
klipp till tre centimeter 
långa bitar och vik dem 
över tråden, så att de 
klistrar ihop sig med 
varandra.

steg 3. 
Klipp till en trekant  av 
tejpbiten i den storlek du 
vill ha den. 
Upprepa med en halv 
centimeters avstånd 
mellan varje vimpel 
tills du har fått en hel 
vimpel. Lämna minst fem 
centimeter på varje sida 
till upphängningen.

Grov tråd. Mönstrad tejp.

LUNDBY LIVING 1918 LUNDBY LIVING 

Läs vidare på 
lundby.com  

för mer pysseltips!
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De flesta familjer svarar 
”sommaren” när man frågar 
vilken tid på året som passar 
dem bäst, men inte den här 
familjen.

– Vi älskar julen! Då samlas 
hela familjen, med mormor och 
morfar, vi umgås och myser och 
tar oss tid för varandra, berättar 
Jessica. 

I trädgården har snön lagt 

sig på muren. Mamma Jessica 
bjuder Kristina och Sebastian 
på bullar och varm choklad ute 
i vinterträdgården. Där har man 
plogat upp en riktig pulkabacke 
som barnen åker skidor i, när 
de inte bygger snögubbar eller 
snölyktor, som lyser juligt när vi 
hälsar på hemma hos familjen. 

Att mormor och morfar 
kommer på besök är ett 

kärt inslag på julen. Morfar 
Jonathan bakar gärna julens alla 
godsaker, som saffransbullar och 
pepparkakor. Mormor Esther 
har hjälpt familjen att slå in alla 
paket som ligger och glimmar 
under granen. 

– I vanliga fall är det tv:n som 
är huvudfokus i vardagsrummet, 
men när det närmar sig jul 
lever rummet upp med granen i 

Det lyser från 
pepparkakshuset.

Vintriga familjen
På vintern lever hela familjen upp – både ute 
och inne – med skidturer, pepparkaksbak och 

julklappsöppning framför öppna spisen. 

hemma hos

LUNDBY LIVING 2120 LUNDBY LIVING 
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Mormor Esther Morfar Jonathan
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centrum, berättar pappa Peter. 
På barnens önskelistor står 

kaniner högst i år. 
– Det har varit svårt att hålla 

det hemligt, men på julafton 
ska de faktiskt få en, skrattar 
Jessica.

”När det närmar sig jul lever rummet 
upp med granen i centrum.”

Familjen har tre katter sedan 
tidigare, men i allt julstök är det 
bara den minsta av dem som vill 
vara med. De andra två passar 
på att ta igen sig i Jessicas och 
Peters sovrum medan julfesten 
tar fart i resten av huset. ✪

Lussebullar 
med saffran 
– en svensk 
klassiker!

LUNDBY LIVING 2322 LUNDBY LIVING 
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gör Det själv

materialet 
Använd små minipärlor – som 
vanligt pärlplattsmaterial 
fast i mindre storlek. Finns i 
välsorterade hobbyaffärer.

egna tavlor  
& ramar 
Rita egna bilder eller ta ett 
skolfoto av dig själv och 
klipp ut det. Mät ut hur 
stor ramen ska vara och 
lägg en ram med pärlor 
på pärlplattan. Lägg 
ett bakplåtspapper på 
pärlplattan och stryk 
med strykjärn ovanpå, 
så att pärlorna klistrar 
ihop sig. 

grytunDerlägg
Gör små kvadrater på 
cirka 5 x 5 pärlor i olika 
mönster och färger på 
pärlplattan. Använd ett 
bakplåtspapper och fäst 
som i texten ovan.

Pärlpyssel
Med små minipärlor är det enkelt att  

göra både grytunderlägg och tavelramar  
– kanske till verk som du själv skapar?

24 LUNDBY LIVING 

Läs vidare på 
lundby.com  

för mer pysseltips!
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Förberett för el.

Nr. 60.1008 Småland Dockskåp, 
77 x 26 x 39 cm
Balkong ingår. Spänningsomvandlare, 
lampor, möbler, accessoarer och dockor 
ingår ej.

Nr. 60.1010 Småland Trädgård, 
75 x 55 x 8 cm
Två blomlådor ingår. 
Spänningsomvandlare, lampor, möbler, 
accessoarer och dockor ingår ej.

Förberett för el.

Nr. 60.1009 Småland Undervåning, 
66 x 25 x 21 cm
Spänningsomvandlare, lampor, möbler, 
accessoarer och dockor ingår ej.

Skala 1:18. Tygfärger kan variera i produktion.

LUNDBY LIVING 25
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Nr. 60.2063
Diskho + diskmaskinsset

Nr. 60.2064
Spis + kylskåpsset

Nr. 60.2065
Köksmöbler

Nr. 60.5079
Köksaccessoarer

Nr. 60.5084
Matservis

Nr. 60.2054
Matsalsmöbler

Nr. 60.2067
Vardagsrumsset, rosa

Nr. 60.2061
Fåtölj med fotpall

Nr. 60.2058
Bäddsoffeset
Bäddset och docka ingår ej.

Nr. 60.3046
Bokhylla

Nr. 60.3047
Hörnspisset

Nr. 60.2055
Tv-set

Nr. 60.2056
Mässingsäng

Nr. 60.2068
Sovrum, vitt

Nr. 60.2057
Spjälsäng + skötbord

Nr. 60.2059
Loftsängset
 

Nr. 60.2060
Tonårsrumsset

Nr. 60.2066
Barnkammare

Nr. 60.5078
Leksaksset
 

Nr. 60.2045
Babymöbelset

Nr. 60.5086
Sandlåda + leksaker

Nr. 60.2049
Badrumsmöbelset

Nr. 60.2052
Badrumsset

Nr. 60.2053
Dusch + badkar
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Nr. 60.8051
Dockfamilj
 

Nr. 60.8053
Mormor + morfar

Nr. 60.8054
Två bebisar

Nr. 60.8041
Två kaniner + bur

Nr. 60.8042
Kattfamilj

Nr. 60.8039
Hundfamilj

Nr. 60.6035
Lampset 1: Golv + taklampa 

Nr. 60.6036
Lampset 2: Två taklampor

Nr. 60.6037
Lampset 3: Rislampa + två vägglampor

Nr. 60.6038
Lampset 4: Golv + taklampa 

Nr. 60.5080
Akvariumset

Nr. 60.5081
Tavlor + spegel

Nr. 60.5083
Studsmatta + lådbil

Nr. 60.5082
Trädgårdsset

Nr. 60.3044
Trädgårdsmöbelset

© Lisa Rinnevuo © Lisa Rinnevuo
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Nr. 60.4034
Gardiner till dockskåp

Nr. 60.4035
Gardiner till undervåning

Nr. 60.5085
Paraplyvagn + bebis

Nr. 60.8043
Häst + flicka
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Nr. 60.1013
Småland Vinterträdgård, 78 x 49 x 6,5 cm
Spänningsomvandlare, lampor, möbler, 
accessoarer och dockor ingår ej.

Nr. 60.8052
Dockfamilj, vinter

Nr. 60.5087
Vinterset

Nr. 60.3048
Öppen spisset

Nr. 60.5088
Pepparkakshusset

Nr. 60.6039
Julgransset
 

Förberett för el.

Nr. 60.9032 Stockholm Dockskåp
Spänningsomvandlare, lampor, möbler, 
accessoarer och dockor ingår ej.

Skala 1:18. Tygfärger kan variera i produktion.

Öppen poollåda 62 x 42 x 47 cm Stängd poollåda 62 x 24 x 47 cm

LUNDBY LIVING 3130 LUNDBY LIVING 
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Nr. 60.9001
Köksset 

Nr. 60.9029
Köksaccessoarer

Nr. 60.9002
Barset

Nr. 60.9028 
Tv-set

Nr. 60.9023
Vardagsrumsset 

Nr. 60.9024
Sovrumsset 

Nr. 60.9031
Spjälsäng + skötbord

Nr. 60.9007
Badrumsset

Nr. 60.9008
Bubbelbadkar + dusch

Nr. 60.9025
Två solsängar + parasoll

Nr. 60.9021
Poolset 

Nr. 60.9033
Lampset

© Lisa Rinnevuo

Nr. 60.9036
Blomsterset

Nr. 60.9027
Terrassmöbler

Nr. 60.9026
Grillset

Nr. 60.9037
Dockfamilj, sport

Nr. 60.9038
Dockfamilj, sommar

Nr. 60.9039
Husdjur

LUNDBY LIVING 3332 LUNDBY LIVING 
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LUNDBY LIVING 35

Nr 60.7020
Elmix (reservdelar och förlängningssladdar)

Nr 60.7021
Spänningsomvandlare
Nominell spänning: 230 VAC / 50 Hz
Nominell effekt: 5 VDC 1900 mA 9,5W

Anslutning av el
Alla Lundbyhus är tillverkade av en tålig plast 
som är fri från miljöfarliga mjukgörare och 
andra oönskade ämnen. Valet av plast som 
material har gjort det möjligt att bygga in el 
på ett säkert sätt. Husen är förberedda för 
belysning. Koppla in elen genom att ansluta  
en Lundby spänningsomvandlare till huset.

OBS! Lundby eltillbehör får endast användas 
i Lundby dockskåp tillsammans med Lundby 
spänningsomvandlare.

Det lyser!
Att sätta ljus i sitt hus är både roligt 
och stämningsskapande. Du kan 
koppla in upp till 36 ljuspunkter 
och ge ännu mer liv åt ditt hus. 

BelySning

34 LUNDBY LIVING 

Kopplingssladd mellan 
hus och undervåning 
inkluderad i 60.1009 
och 60.7020

Lundby 
var först i 
världen med 
att installera 
elektrisk 
belysning i 
sina dockskåp!
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Huvudkontor:  
Micki Leksaker AB
Industrivägen 7

SE-360 32 Gemla Sverige
Tel: +46 (0)470 70 41 50

info@micki.se www.lundby.com

Tryckår: 2013
Nr. 60.9846

lundBy på weBBen

På lundby.com kan du hitta ännu mer 
inspiration till hur du kan inreda ditt dockskåp. 
Gästredaktörer tipsar om hur de inreder sina 
hus, och du kan se flera filmer och foton på 
våra produkter.

Självklart hittar du även mer pysseltips.
Här kan du bland annat:
 
– Skriva ut nya tapeter
– Skriva ut dina egna tavlor
– Göra minitidningar till dina dockor

Vi ses på lundby.com!

Scanna in QR-
koden och läs mer 
på lundby.com!

www.swedish-dollshouses.se


	Lundby_001
	Lundby_003
	Lundby_004
	Lundby_010
	Lundby_014
	Lundby_016
	Lundby_020
	Lundby_025
	Lundby_034

