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DRAGER
Simple Flyer - 1-linet

• Mål: 85 x 42 cm
• Alder: Fra ca. 5 år

1-linede drager er den helt enkle form 
for drageflyvning, hvor mindre børn 
også kan være med. Aktiviteten giver 
udover smil og glade unger, også en 
grundlæggende forståelse for vind.

Nr. 20150 Nr. 20160

Simple Flyer Maxi - 1-linet

• Mål: 120 x 75 cm
• Alder: Fra ca. 5 år

1-linede drager er den helt enkle form 
for drageflyvning, hvor mindre børn 
også kan være med. Aktiviteten giver 
udover smil og glade unger, også en 
grundlæggende forståelse for vind.

Nr. 20117

Trickdrage Quickstep

• Mål: 130 x 60 cm
• Alder: Fra ca. 10 år

Trickdrager på to liner, er fantastisk leg 
med vinden, og piloten mærker virkelig, 
hvad der sker for enden af linerne. At flyve 
med dem, er udfordrende for motorikken 
og for forståelse af vinden. Flyves på 
håndledsstropper.

Nr. 20116

Trickdrage Rookie

• Mål: 120 x 60 cm
• Alder: Fra ca. 8 år

2-linede Trickdrager er fantastiske til leg 
med vinden, og piloten mærker virkelig, 
hvad der sker for enden af linerne. At flyve 
med dem, er udfordrende for motorikken 
og for forståelse af vinden. Flyves på 
spoiler.

Nr. 20152

Eddy drage - 1-linet

• Mål: 68 x 68 cm
• Alder: Fra ca. 5 år

1-linede drager er den helt enkle form 
for drageflyvning, hvor mindre børn 
også kan være med. Aktiviteten giver 
udover smil og glade unger, også en 
grundlæggende forståelse for vind.

Nr. 20118

Trickdrage Limbo II

• Mål: 155 x 67 cm
• Alder: Fra ca. 10 år

Trickdrager på to liner, er fantastisk leg med 
vinden, og piloten mærker virkelig hvad der 
sker for enden af linerne. At flyve med dem, 
er udfordrende for motorikken og for forstå-
else af vinden. Flyves på håndledsstropper.

Og de fleste børn (og voksne) kan bruge masser af tid i 
det friske danske vejr med at styre, styrtdykke eller bare 
kikke på de flotte farver, der danser rundt på himlen.  De 
viste eksempler er nogle er de mest velegnede modeller 
til institutioner og klubber.  

Det er kun et lille udpluk af de mange muligheder vi kan 
tilbyde i spændende, farverige drager for alle aldre – fra 
5 år og opefra. 

Det er sjovt at lege med drager…



	Giver glade børn med et smil på læben.

	Stimulering og træning af grundmotorikken. En god 
fysisk aktivitet i det fri.

	Giver god forståelse af energien i vinden og kraften 
vinden indeholder.

	Selv børn fra 5 år kan være med til at prøve kræfter-
ne af med farverige drager.

Faldskærmsdrage - 170cm. Basic
2-linet

Nr.  20122

Med faldskærmsdrager mærker man virkelig energien i vinden. Det er en storar-
tet oplevelse for børn, at mærke den kraft vinden indeholder, og at kontrollere 
denne kraft, ved at styre dragen. Langt de fleste, kan efter ganske lidt øvelse 
styre pr intuition. Denne model styres med håndledsstropper.

Faldskærmsdrage - 120cm. Basic
2-linet

Nr.  20121

Med faldskærmsdrager mærker man virkelig energien i vinden. Det er en storar-
tet oplevelse for børn, at mærke den kraft vinden indeholder, og at kontrollere 
denne kraft, ved at styre dragen. Langt de fleste, kan efter ganske lidt øvelse 
styre pr. intuition. Denne model styres med håndledsstropper.

Faldskærmsdrage - 170cm. Sport
2-linet

Nr.  20123

Med faldskærmsdrager mærker man virkelig energien i vinden. Det er en storar-
tet oplevelse for børn, at mærke den kraft vinden indeholder, og at kontrollere 
denne kraft, ved at styre dragen. Langt de fleste, kan efter ganske lidt øvelse 
styre pr. intuition. Denne model styres med bar på 50 cm.

• 2 stk. Trickdrager Quickstep
• 2 stk. Faldskærmsdrage - 120 cm Basic
• 2 stk. Faldskærmsdrage - 170 cm Basic
• 2 stk. Faldskærmsdrage - 170 cm Sport

Dragetaske stor
8 Drager

Nr.  20096

Taske med 8 drager, som 
henvender sig til børn fra ca. 
10 år og op. Tasken indeholder 
forskellige typer drager, som 
giver masser af sjov til både 
børn og voksne.

• 3 stk. 1-linede Eddy drager
• 3 stk. 1-linede Simple flyer
• 3 stk. Tickdrager Rookie

Dragetaske lille
9 Drager

Nr.  20095

Taske med 9 drager, som henvender sig 
til børn fra ca. 5-12 år. Tasken indeholder 
1- og 2-linede drager, som udfordrer og 
underholder børnene.

FALDSKÆRMSDRAGER
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