Fp. 6 st./dikt
FÖDELSEDAG
*_____Grattis på födelsedagen
_____Stort grattis på födelsed.
_____ Till min vän på födelsedagen
______Till min älskade på födelsed.
______Till min dotter på födelsed.
______Till min son på födelsedagen
______Till mitt barnbarn på födelsed.
______Till min syster på födelsed.
______Till min bror på födelsed.
______Till mamma på födelsed.
______Till pappa på födelsedagen
______Grattis i efterskott
NÄRA & KÄRA
*_____Till min dotter
*_____Till min son
* ____ Till mitt barnbarn
* ____ Till min syster
______Till min bror
* ____ Till mamma
______Till pappa
______En kusin
______Till mormor
______Till morfar
______Till farmor
______Till farfar
______En svärdotter
______En svärson
______En svägerska
______En svåger NY
______En svärmor
______En svärfar NY
______En systerdotter
______En brorsdotter
______En moster
______En faster
______En bonusdotter
______En bonusmamma
______En bonuspappa NY
______Fosterbarn
______Fosterföräldrar
VÄNSKAP
*____Till min vän
_____Tack för att du är min vän
_____Tack för att du finns
*____Bästa vänner
*____Vill att du ska veta...
_____Vi har känt varandra så länge
_____En tjejträff
*____Till värdinnan
KÄRLEK
_____Till dig som är singel
_____Låt kärleken komma
_____Förälskelsens ljuvliga ...
_____En idealisk man
*____Till min älskade
____Grattis till förlovningen
*____Till brudparet

BABY, DOP & KONFIRMATION

Butik________________________________

______Gratulerar till babyn
*_____Välkommen till världen
*_____På dopdagen
______På namngivningsdagen
______Till dig som fått syskon
______Ett adoptivbarn
______På konfirmationsdagen

Adress:______________________________

SKOLAVSLUTNING ETC.

Org.nr______________________________

_____Välkommen till vuxenlivet
*____Grattis till examen
_____På studentdagen
_____Till fröken
*____Till en toppenlärare
_____Ljuvliga sommar

Mail:_______________________________

____________________________________
Beställare:___________________________
Tel.nr_______________________________

UPPSKATTNING & TACK

_____Stort tack
*____Tusen tack
_____Tack för senast
_____Tack för hjälpen
_____Tack för lånet
_____Tack för att du finns där för oss
_____Tack för allt du gör NY
...PÅ JOBBET
_____Välkommen till oss NY
_____En arbetskamrat NY
_____Tack för gott samarbete
_____Tack för tiden med er NY
_____Tack för den här tiden
*____Grattis till pensionen
UPPMUNTRAN, OMTANKE &
MEDKÄNSLA

*____Lycka till
_____Är så glad för din skull
_____Våga vara vacker
_____Det kommer en dag
_____Du är inte ensam
_____Jag finns här för dig
_____Med djupaste medkänsla
*____Krya på dig
_____Ett läkande ljus
_____Förlåt
_____När tiden inte räcker till
_____Stå på dig
*____Tro på dig själv
_____Våga ta nya steg
_____Skilda vägar
*____Tänker på dig
_____Varmt tack för ditt deltagande
_____Tack för allt stöd
LIVETS GLÄDJEÄMNEN

_____Ett gott liv
*____Livets små guldkorn
_____Livets små glädjeämnen
_____En egen stund
_____Träningsglädje (kvinna)
_____Träningsglädje (man)
_____Måltidsglädje
_____Trädgårdsglädje
_____En katt
_____En hund
_____En granne
*____Grattis till inflyttningen

JUL & PRESENTKORT

_____God Jul
_____En liten julhälsning
_____Julefrid
_____Julefröjd
_____En perfekt present
_____För mycket av det goda...
ENGELSKA DIKTKORT
_____A Friend
_____A Newborn
_____A Daughter
_____A Son
_____A Sister
_____A Brother
_____A Mother
_____A Father
_____Thank you for being who you are NY
_____Thank you for being there NY
_____A healing light NY
..........................................................................
Annas idéer
Sanatorievägen 33
523 32 Ulricehamn
Tel: 0321-144 46/ 070-545 63 39
E-post: annas.ideer@telia.com
www.annasideer.se
Org.nr. 680427-5649
*röd stjärna = 12 i topp
* *svart stjärna = övriga bästsäljare
* **röd & svart = 24 i topp

