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Handmålade träfigurer -
redskap i lek och allvar
Träfigurerna är gjorda för barnorienterad familjeterapi (BOF) och tejping, men 
användningsområdet är bredare än så. Både barn, ungdomar och vuxna kan ha 
glädje av att använda dem. Med figurernas hjälp kan man förklara och 
beskriva en händelse. Som små aktörer i en bordsteater blir figurerna ”levande”. 
De blir arbetsredskap i samtal och utredningar.

Den konstnärliga kvalitén betyder något för upplevelsen. När man väger en av 
mina figurer i handen eller när klienten tar in hela gruppen figurer i 
medvetandet finns ett mervärde; det känns att det ligger ett seriöst formgivnings-
arbete bakom. De här signalerna är viktiga; vi tar dig på allvar. Du är viktig. 

Jag har genom åren ritat kostym till många teateruppsättningar. Det har gett mig 
ett tränat öga för att analysera och studera olika människotyper, och det har jag 
använt mig av när jag formgett träfigurerna. Färgtonerna är noggrant avvägda 
mot varandra och träkropparna är utvalda för att de har en bra form. Ansiktsut-
trycken är neutrala. Känslor beskrivs istället med de fyra känslofigurerna, och på 
så vis kan man växla i känsloläge.

Helena Henning
är designer och konstnär, med mångårig yrkeserfarenhet av teaterkostym och 
textil formgivning. Utbildad vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) 
i Göteborg, med en Master i design (MFA), samt i Bild- och Vuxenpedagogik. 
Helena arbetar som adjunkt i färglära och textil färgning på Konstfack.
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Grunduppsättning
22 figurer:
11 barn och 11 vuxna
Du klarar dig med dessa men 
det blir inte så många
att välja mellan.

Basic set
22 pcs:
11 children, 11 adults
You can do with these 22 but 
the variety of people
to choose among is better with 
the additional set as well.

Tilläggsuppsättning
8 figurer varav
4 olika känslor

Additional set
8 pcs including
4 different feelings
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Priser/prices
Alla figurer nr 1-30 samtidigt: 5 200 SEK
Grunduppsättning 22 dockor: 4 100 SEK
Tilläggsuppsättning 8 dockor: 1 500 SEK
Enstaka figurer: 200 SEK

Uppsättningen träfigurer kan anpassas efter behov; till 
exempel olika etnicitet. Terapeuterns alter-ego går också 
att beställa. Ring eller maila för mer information!
Priserna är exkl. moms och frakt.

Kontakt
mail   helenahenningdesign@telia.com
mobil  +46739-233446
internet   helenahenningdesign.se
adress   Solvagnsgatan 42, 44254 YTTERBY Sweden

En mörkhyad familj
De här figurerna bildar en familj 
tillsammans med mamma nr 18 
och övriga syskon i grundsatsen.

A dark skinned family
Goes together with mother no 18 
and the siblings in the Basic set.

Nytt för i år:
Figurerna finns att beställa i små 
storlekar. Här är några exempel.

News this year:
All pcs avalible in smaller sizes.

Fler figurer att beställa finns här
nedanför och på första sidan.
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