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Brorsorna, akryl på duk, 80x100cm. 15 000 kr
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De rödhårigas gäng med benan åt samma håll, akryl på duk, 80x120cm. 20 000 kr
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Det var en gång, akryl på duk, 83x83cm. 12 000 kr
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Egen kupé, akryl på duk, 80x80cm. 12 000 kr
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En räv bakom örat, akryl på duk, 83x83cm. 12 000 kr
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Full av fantastiska funderingar, akryl på duk, 84x84cm. 12 000 kr
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Full av idéer, akryl på duk, 80x80cm. 12 000 kr
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Förväntansfull, akryl på duk, 83x83cm. 12 000 kr
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Hej i vintern, akryl på duk, 80x80cm. 12 000 kr
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Hemlig överenskommelse, akryl på duk, 53x53cm. 6 000 kr
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Idag är det en ovanlig dag, akryl på duk, 43x43cm. 5 000 kr
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Inte precis, akryl på duk, 80x30cm. 6 000 kr
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I söndagshatten, akryl på duk, 43x43cm. 5 000 kr
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Kastar en blick över axeln, akryl på duk, 76x63cm. 8 000 kr
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Koncentrerad, akryl på duk, 77x64cm. 8 000 kr
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Med hålfotsinlägg, akryl på duk, 83x63cm. 9 000 kr
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Nu bryter vi tystnaden, akryl på duk, 83x83cm. 12 000 kr
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Nu när det vår tur, akryl på duk, 83x83cm. 12 000 kr
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Nu vet jag precis, akryl på duk, 83x83cm. 12 000 kr
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När allt kommer omkring, akryl på duk, 80x60cm. 8 000 kr
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Ska fundera på det, akryl på duk, 43x43cm. 5 000 kr

23



Två små damer på väg, akryl på duk, 80x100cm. 15 000 kr
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Typ precis, akryl på duk, 80x30cm. 6 000 kr
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Uppmärksam, akryl på duk, 40x40cm. 5 000 kr
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Var är husse, akryl på duk, 28x28cm. 3 000 kr
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Var är matte, akryl på duk, 28x28cm. 3 000 kr
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Våran tax, akryl på duk, 80x100cm. 15 000 kr
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