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Bruk noen minutter på denne 
 leken, den er nesten litt 
 skummel! Det er en gøy lek 
som avslører hvor lett det er å 
programmere hjernen din. Følg 
instruksjonene så snart som 
mulig, men ikke les videre på 
neste spørsmål før du har svart 
på  oppgaven. 

For å gjøre det rett må du dekke 
over svarene og ”åpne” etter 
hvert som du har svaret. Du 
behøver ikke skrive svarene, bare 
svar i hodet og gå så videre til 
neste spørsmål. Eller kanskje du 
kan lese dette for en venn – eller 
omvendt! 

Hvor mye er: 
12+18=?
Riktig – 30

3+56=?
59

89 + 2=?
91

12+53=?
65

75+26=?
101

25+52=?
77

63+32=?
95
….vet det!
Matematikk er hardt 
arbeid, men det betaler 
seg!
Kom igjen, litt til….

123+5=?
128

RASKT!
TENK PÅ ET VERKTØY OG EN FARGE! 

“Kom i 
gang
oppgave!”

Svar: Du har tenkt på en HAMMER og RØD, ikke sant? 

Hvis du ikke har tenkt på en hammer og fargen rød, er du blant de 2% som har en annerledes 
hjerne. 98 % tenker på en  hammer og fargen rød når de gjennomfører denne oppgaven. 
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Gruppen får så en viss tid til å fylle ut  mellomrommene for å lage nye ord.
I eksempelet over skal altså første ord begynne med S og slutte med S, neste ord skal 
 begynne med P og slutte med I osv. Oppgaven er å lage så lange ord som mulig, og det gis 
et poeng for hver bokstav i hvert ord. Laget med størst poengsum vinner! 
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 Lengst mulig ord
 Hvert lag har blyant og papir. Lederen  oppgir et ord på 6 eller fl ere bokstaver.
Gruppen skriver dette ordet opp med  bokstavene under hverandre. Et stykke lenger til høyre 
på samme ark, skrives samme ord, men nå skrevet nedenfra og oppover. Hvis lederen sier 
for eksempel ordet ”sparegris”, vil arket bli seende ut som nedenfor: 

Tangram
Dette er en urgammel japansk papirlek, og det er nesten ikke grenser for hva du kan gjøre 
med denne. 

Det du trenger er: penn, papir, saks og linjal. 

Tegn opp og klipp ut bitene som vist under. Forsøk å pusle sammen til forskjellige fi gurer 
eller få noen til å lage et kvadrat som den under uten å se på bildet først. 

Riv en fi gur
I denne leken kan alle være litt kreative! 

Hver av deltakerne får en avisside, og i løpet 
av 30 sekund eller ett minutt skal de rive ut en 
fi gur – for eksempel en katt, en elefant eller noe 
annet dere bestemmer dere for. På forhånd kan 
dere avgjøre om det er den beste fi guren eller 
den som er mest kreativ, eller om det er den 
som blir først ferdig som vinner! 

SelskapslekerSelskapsleker 
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●   Den personen som har bygget original-
fi guren, må ta tiden. 

●   Det er kun en person om gangen som 
har lov til å gå bort å kikke på lego fi guren 
som gruppen skal kopiere. Bytt på hvem 
som skal se på fi guren. 

●   Den personen som går bort for å kikke 
på fi guren, har ikke lov til å snakke med 
 gruppen sin før den er tilbake til bordet 
der de andre sitter.

●   Det er ikke lov til å ta på eller løfte opp 
legofi guren som en skal kopiere. 

●   Med en gang den første personen går 
bort for og kikker på fi guren, starter klokka 
å gå. Før de begynner å bygge, så koster 
hvert minutt 10 lekekroner for gruppen.
Med en gang de begynner å bygge, 
koster hvert minutt 100 lekekroner for 
 gruppen. Her gjelder det å planlegge 
godt før en starter å bygge for å spare 
penger. (Viktig at den som tar tiden 
får vite når gruppen starter å bygge, 
siden dere skal regne sammen hvor mye 
 prosjektet kostet til slutt) 

●   Tips: sorter gjerne legoklossene før den 
første personen går for å kikke på  fi guren. 
Det koster ingenting! Det er først når en 
går bort for å se på fi guren at tiden går 
og pengene renner ut…!     

Den gruppen som har brukt minst 
”penger” på prosjektet, fortjener en 
 premie til slutt! 

Assosiasjonslek 
Dette er gøy – og setter fantasien i gang! 

Dere må bytte på å gi hverandre ord til å leke med.
Det er fi nt om alle får 4 – 5 ord etter hverandre. Den som begynner sier for  eksempel 
”gul”, så må en annen person svare fortest mulig for eksempel ”smør”, sier en  ”gammel”, 
så kan du svar fort for eksempel ”sokk”, sier en ”blå”, så kan en for  eksempel svare 
 ”himmel” osv. Når den første personene er ferdig med ordene sine, så bytter dere med
å gi ord å fantasere om. Det er viktig at du ikke tenker deg om før du svarer, men sier
det første som faller deg inn. Da kan det bli veldig gøy! 

Kan dere samarbeide om et  prosjekt?
Denne leken går ut på at en skal bygge en legofi gur sammen. 
På forhånd har en person bygget en fi gur som ligger gjemt under et teppe på et bord.
Det kan være en legomann, et tårn, eller en tilfeldig fi gur. Du bestemmer!

Samle sammen noen venner og del de opp i grupper. (Best med to grupper). Gruppene får 
utlevert  akkurat samme type og antall legobiter som du brukte til å lage fi guren som ligger 
under teppet. (Husk at legobitene må være i samme farge dersom du har brukt forskjellige 
farger på fi guren din). Gruppene skal konkurrere mot hverandre, men før de starter med å 
bygge legofi guren, må de få vite om reglene.

Hånden som går
Deltakerne sitter rundt et bord, med begge hendene krysset på bordet. (Din venstre hånd 
krysset over din venstre nabos høyre hånd, din høyre hånd krysser under din høyre nabos 
venstre hånd osv.) En person begynner leken ved å dunke den ene hånda i bordet. Dere 
har først bestemt hvilken vei det skal gå. Nå er det neste hånd sin tur. Den kan enten sende 
 dunket videre, ved å slå en gang i bordet, eller snu dunket ved å slå to ganger i bordet. 
 Begynn sakte, og øk tempo ettersom dere blir ”varme i trøya”. 
En hånd er ute dersom den venter for lenge med å slå, 
eller dersom den løftes på feil tidspunkt, og tas ned av 
bordet. 

Den som sitter igjen til slutt vinner!

Tegne og fortelle
Målet med denne leken er å kommunisere så godt som mulig med ord. 

Sett sammen små grupper på to og to. Gi deltakerne hvert sitt ark og en penn. 

Deltakerne skal sitte med ryggen mot hverandre, og den ene 
personen skal tegne en ting. Den andre personen skal tegne 
en identisk tegning på sitt ark. Han får ikke se tegningen, men får 
muntlig instruksjon om hvordan han skal tegne. Det er ikke lov å si: 
”Tegn en bil midt på arket”, men man kan  instruere slik: 
”Tegn en strek på ca. 10 cm midt på arket.
I hver ende av streken tegner du en sirkel” osv. 

Selskapsleker Selskapsleker
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Sett sammen små grupper på to og to. Gi deltakerne hvert sitt ark og en penn. 

en identisk tegning på sitt ark. Han får ikke se tegningen, men får 
muntlig instruksjon om hvordan han skal tegne. Det er ikke lov å si: 



Lykke til – 
og velbekomme! 
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Deilige vafl er Ha ha – den var god!

2 egg

1 dl sukker

2 dl  kærnemelk 

(skummet kulturmelk)

1 1/2 dl søtmelk

1 dl vann

350 g hvetemel

1 ts bakepulver

1/2 ts natron

1 ts vaniljesukker

1/2 ts kardemomme

125 g smeltet smør

Visp egg og sukker 

lett og bland veksel-

vis inn det tørre 

og våte. Rør til du 

får en jevn røre. La 

gjerne røra svelle litt 

før du begynner å 

steke vafl ene. 

Samle dine venner og familie, og lag noen deilige vafl er. 
Mens dere spiser og koser dere kan du fortelle noen vitser eller 
stille noen spørsmål som alle må gruble litt på. 

Her fi nner du oppskriften til vafl ene som vi lager i København. 
Vafl ene i København ble kåret til ”verdens beste vafl er” i 2011. 

og velbekomme! 

- Pappa, kan jeg få ti kroner? 
- Hva skal du med så mye penger? 
- Gi dem til en gammel dame. 
-  Så fi nt at du vil gi penger til 

gamle damer. Hvor er hun? 
- I kiosken. 

Lille Ole hadde en gang gjort noe virkelig galt, og moren hans fi kk 
ham til å be om unnskyldning for det. Den kvelden, like før gutten 
skulle legge seg, sa moren: 
-  Du må be Gud om unnskyldning også. 
Men lille Ole nektet, og samme hvor mye moren prøvde å overtale 
ham, så nyttet det ikke. 
-  Hvorfor ikke?, spurte hun til slutt. 
-  Nei, sa gutten, - for om jeg forteller det til Gud, så sier han det til 

fru Gud og så er det over hele himmelen! 

-  Bestefar, er du fra 
steinalderen? 

- Hvordan det? 
- Du er jo fl intskallet. 

Ruben kommer hjem fra skolen med buksen full av små hull. 
Moren spør fortvilet: 
- Hvorfor er buksen din full av hull? 
-  Vi spilte teaterstykke ”Velkommen til frokost” på skolen i 
dag.

-  Det skjønner jeg ingenting av. Hva mener du? 
- Jeg spilte Jarlsbergosten som lå på bordet. 

Gutten spurte sin 
mor: 
–  Hvor gammel er jeg?
–  Du er så gammel som 

du har fi ngrer på den 
ene hånda. 

–  Oi, jeg lurer på 
hvordan den hånda 
vil se ut når jeg er 
50! 
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PS: Sjømannskirken i København
sliter ut 10-12 vaffeljern i året!
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Ha ha – den var god! Ha ha – den var god!

Det var en gang en mann 
som var i ørkenen. Der 
skulle han leie en kamel. 
For å få kamelen til å gå, 
måtte han si ”Puhh”, for 
at den skulle løpe, måtte 
man si ”Au”, og for at 
den skulle stoppe, måtte 
man si ”Amen”. 
Da han begynte å ri 
 humpet det så veldig, så 
han sa: - Au.
Kamelen begynte dermed 
å løpe. 
Det bar rett mot et stup og 
mannen begynte å be en 
bønn og avsluttet med: 
- Amen. 
Da stoppet kamelen, og 
mannen sa lettet. – Puhh!

-  Hva gjør du om du sitter på 
en full trikk og det kommer en 
gammel dame med krykker? 

-  Samme som pappa, lukker 
øynene og later som jeg sover. 

Mannen hadde vondt i 
foten og fi kk beskjed om 
ikke å gå i trapper. Etter 
tre uker ringer han legen: 
-  Doktor, doktor, nå orker 

jeg ikke  forbudet mot 
trapper lenger. Jeg kan 
ikke fortsette å klatre 
opp og ned takrennen. 

En mus og en elefant gikk i 
ørkenen. Elefanten gikk slik 
at musa fi kk gå i skyggen til 
elefanten. 
– Å, det er varmt, sa elefanten. 
–  Skal vi bytte plass, slik at 

du kan gå i skyggen min? 
spurte musa. 

Det var en gang en elg som sto 
og vasket seg i en bekk. Da kom 
en annen bort og spurte hvorfor 
han sto og vasket seg. 
–  Jo, for i morgen begynner 

elgjakta og da er det best å 
være rein! 

Hvilke dyr er fl inkest til å samle fl asker? – Panteren! 

To kuer sto på enga. 

- Møøøø! sa den ene. 

-  Merkelig, akkurat det tenkte 

jeg også, sa den andre. 

En amerikaner var på ferie i Bergen midt i fellesferien, og bestemte seg for 
å gå på en restaurant han hadde vært på noen år tidligere. Han satte seg ned 
ved et bord, og fi kk stoppet en stresset kelner. 
–  Vet du hva, det er mer enn fem år siden jeg først 

kom inn her, fortalte amerikaneren. 
–  Beklager, men du må vente på 

din tur som alle andre her, 
svarte  servitøren. 

Elefanten og musa gikk over ei 
hengebru. Men da de hadde 
kommet midt ut på brua, ramla 
de ned. Omsider kom de seg 
opp på land, og musa peip: 
-  Det var det jeg sa, vi skulle ha 

gått en om gangen. 

Skurke-Per hadde mange venner som møtte opp under 

rettssaken. De pep ut dommeren hver gang han sa noe. 

–  OK, sa dommeren, - den neste som sier et pip, kastes ut 

på gaten. 

– Pip, sa Skurke-Per. 

Så var det lastebåten som kom 

i havsnød. Den var lastet med 

to tonn jojoer og sank

minst 50 ganger. 
Så var det Per og Erling 
som var i jungelen og ble 
 overrasket av en løve.  
Erling var den beste 
klatreren og kom seg opp 
i et tre. Per løp rundt og 
rundet treet. 
-  Skynd deg, løven ligger 

like bak, skrek Erling. 
-  Ja da, men jeg leder med 

tre runder, svarte Per. 

Så var det mannen som sto i fi skebutikken og sa han skulle ha 
en kilo ørret. Butikkdamen veide opp og pakket inn. 
–  Nei, jeg tar heller laks, sa mannen. Damen veide opp og 

pakket inn en laks. Mannen tok pakken og gikk mot døren.
–  Vent, du må betale for laksen, ropte damen. 
–  Men jeg byttet den jo mot ørreten, sa mannen. 
–  Da må du betale for ørreten, sa hun.            
–  Hvorfor det? Den har du 

jo fått tilbake. 



??
10 der svaret begynner på D
1.  I hvilket band var Mark Knopfl er 

frontfi gur? 

2.  Kjenner du et annet navn for deling i 
matematikken? 

3.  Hva kaltes en stor, lukket vogn med fi re 
hjul som brakte passasjerer, bagasje og 
post i gamle dager? 

4.  Hva kalles et stålverktøy til å utvide huller 
eller drive ut spiker med? 

5.  Hva kalles den fjerde bokstaven i det 
greske alfabetet? 

6.  Hva het politiserien hvor Horst Tappert 
spilte hovedrollen? 

7.  Hvilket blad kom ut i Norge for første 
gang i Norge i desember 1948? 

8.  Hvilken er den minste pingvinarten? 

9.  Hvilket band het tidligere Wannskrækk? 

10.  Kjenner du et annet navn på et tiår? 

Løsningene fi nner du på side 24 Løsningene fi nner du på side 24
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10 spørsmål om…. 10 spørsmål om….

????
10 om reisemål

10 om andre kulturer

1.  Til hvilken fjern hovedstad må du dra for 
å kunne spasere på ”Den himmelske freds 
plass”?

2.  Hvor kan du slappe av og nyte livet i ”Den 
spanske trapp”? 

3.  I hvilken kongelig hovedstad kan du more 
deg på Tivoli? 

4.  I hvilket land fi nner du fornøyelsesparken 
”EuroDisney”? 

5.  Hvilken hovedstad er kjent for sin 
 ”Vattenfestival”? 

6.  I hvilket land ligger Nordkapp? 

7.  Hvilket jordbruksprodukt er den 
 brasilianske byen Santos særlig kjent som 
utskipningshavn for? 

8.  Hvor kan du kjøre bil gjennom 
 Triumfbuen? 

9.  Ved hvilken by møter du Frihets-
gudinnen? 

10.  Hva er det offi sielle språket i Libanon?

1.  Hva kalles balsamerte kropper i gammel 
egyptisk kultur? 

2.  Hva kalles en japansk gledespike som 
underholder med sang og dans på trehus 
og restauranter? 

3.  I hvilket land, foruten USA, feirer man 
særlig St. Patricks day? 

4.  Hva kalles den laveste og ”urene” indiske 
kasten med et fellesord? 

5.  Hvilken vei leser man på arabisk? 

6.  I hvilket nordisk land står Lucia-feiringen 
sterkest? 

7.  Hva heter muslimenes fastemåned? 

8.  Hva kalles den amerikanske høytiden 
der alle kler seg ut i skumle masker og 
kostymer? 

9.  Stammer våre tall fra romerske, greske 
eller arabisk kultur? 

10.  I romersk kultur betydde det ulykke om 
bruden snublet i terskelen i sitt nye hus. 
Hvordan skulle man unngå dette? 

10 om fysikk og kjemi
1.  Hva står H

2
O for? 

2.  Hva kalles oversikten over alle grunn-
stoffene ordnet etter stigende 
 atomnummer? 

3.  Hva kalles den kraften som ifølge 
 fysikken drar for eksempel en bil mot en 
 yttersving? 

4.  Hvilket giftstoff fi nnes i amalgam? 

5.  Hva er en legering? 

6.  Hvem oppfant glødelampen og søkte om 
1300 andre patenter på oppfi nnelsen? 

7.  Kan du nevne de to vanligste temperatur-
skalaene? 

8.  Hva kalles fenomenet som bringer 
 jernbaneskinner ut av posisjon på grunn 
av utvidelse under hetebølger? 

9.  Hva kalles fenomenet ”korrosjon” i 
 dagligtale? 

10.  Hva er det motsatte av base? 
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?
10 spørsmål om…. 10 spørsmål om….

10 om høyt og fritt 10 om bibelen10 om steder i verden

10 om ”hummer og kanari” 

1.  Hvilket fjell heter Chomolungma 
på tibetansk? 

2.  I hvilket land ligger Kilimanjaro? 

3.  Hvem skrev ”Sneen på
Kilimanjaro”? 

4.  Hva heter Europas høyeste fjell? 

5.  Hva heter den kjente turisthytta
i Luster kommune, som er 
utgangspunkt for bestigning 
av Skagastølstindene og 
nærliggende topper? 

6.  Hvilket norsk fjell er det største 
utenfor Jotunheimen? 

7.  Mange har hørt om
”Jul i Blåfjell”, men fi nnes det
fjell med dette navnet i Norge? 

8.  Hva kalles folket som er 
kjent for guiding og 
bæring i Everest-
regionen? 

9.  Hvor fi nner vi ”De 
kantabriske fjell”? 

10.  Hva kalles den 
”avskyelige 
snømannen” 
i Himalaya? 

1.  Hvem fristet Eva til å spise av den for-
budte frukten i Edens hage? 

2.  Hva fi kk Moses av Gud på steintavler? 

3.  Hos hvilken apostel må vi lete i Bibelen 
for å fi nne juleevangeliet?

4.  Hvilken bymur falt sammen på grunn av 
et trompetstøt? 

5.  Hvem var den eneste som stanset og tok 
seg av den nødlidende mannen i Jesu 
lignelse? 

6.  Hvem ble kastet i en brønn av sine 
brødre? 

7.  Hva forvandlet Lots hustru seg til da 
hun brøt Guds påbud om ikke å se seg 
tilbake? 

8.  Hvem fi kk beskjed av Gud om å bygge en 
båt for å unnslippe Syndefl oden? 

9.  Hvilket overmodig byggverk var i følge 
Bibelen opphavet til alle verdens språk? 

10.  Hvilken kjempe ble nedkjempet av lille 
David? 

1.  Hvilken stor øy var tidligere bedre 
kjent som Ceylon? 

2.  I hvilket afrikansk land fi nner du 
 nasjonalparken Serengeti? 

3.  Hvilken øystat blir også kalt 
 ”soloppgangens land”? 

4.  Vet du hva navnet Norge egentlig 
betyr? 

5.  Hvilket land er med sine nesten
1,3 milliarder mennesker verdens 
mest folkerike? 

6.  Hva heter det største portugisisk-
talende land i verden? 

7.  Hvor kommer skiløperen Vladimir 
 Smirmov fra? 

    8.  Hva heter nasjonen som består 
av to øyer – Nordøya og Sørøya? 

            9.  Hvilken stor øystat fi nner du 
på østsiden av Afrika?

            10.  Hvilket land har et fl agg 
som kan  forandre seg? 

1.  Hvor fort er en knop? 

2.  Hvilken planet ligger nærmest sola? 

3.  Kan du et annet ord for stinkdyr? 

4.  Hva kalles nattverdsbrødet? 

5.  Hva er et alter ego? 

6.  Hva menes med notorisk? 

7.  Hva heter Norges største  nynorskavis? 

8.  Når nådde Roald Amundsen Sydpolen? 

9.  Hva slags fi sk er en tunge? 

10.  Hva heter verdens eldste bestående  
internasjonale  fl yselskap? 

Løsningene fi nner 
du på side 24

Løsningene fi nner du på side 24
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?
10 spørsmål om….

  Hvem fi kk beskjed av Gud om å bygge en ?  Hvem fi kk beskjed av Gud om å bygge en ??
10 spørsmål om….
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I varme land utvinnes salt 
fra havvann. Vannet føres 
inn på et grunt område 
 gjennom en demning.
Så stenges demningen, og 
vannet fordamper i sola.
Etter en stund ligger saltet 
igjen. Dette saltet selges i 
dag som havsalt. Havsalt 
 regnes som sunnere enn 
 vanlig salt fordi det inne-
holder mange nyttige 
 mineraler, blant annet jod. 

Island ligger akkurat der to jordplater holder på å 
gli fra hverandre. Forskere har funnet ut at sprekken 
mellom jordplatene vokser omtrent to cm i året. På 
Island er der derfor ikke sjelden med vulkanutbrudd. 

Edderkoppsilke er veldig sterk, tøyelig og bøyelig. Forskere 
prøver å lage kunstig edderkoppsilke. Klarer de det, kan 
 kanskje trådene brukes til skuddsikre vester. 

Det er ikke slik som mange tror at 
marihønene får en ny prikk hvert år. 
Prikkene og fargen viser bare hvilke 
art det er. Det fi nnes over femti 
ulike  marihøner i Norge, men den 
 sjuprikkete er vanligst. 

Noen dyr kan holde 
pusten veldig lenge. 
Spermasetthvalen 
kan være under vann 
i 70 minutter.
En bever klarer 
å holde pusten i 
15 minutter, og 
verdens rekorden 
for mennesker er 
13 minutter og 42 
sekunder. 

Visste du at en meitemark er hann og hunn på en gang? 
Meitemarken kan likevel ikke bli både mor og far til samme 
meitemarkunge. Når en meitemark parer seg med en annen 
meitemark, blir den mor til noen av meitemarkungene og far 
til de andre. Utrolig, men sant! 
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Visste du at…. Visste du at….

Har du glemt kompasset 
hjemme og lurer på hvor sør 
er, kan du se etter en maur-
tue. Mauren bygger som regel 
 tuene sine på sørsiden av en 
 trestamme. 

Frosker har kraftige bakbein og kan 
hoppe langt. Noen arter kan hoppe 
3 meter. Hvis en kenguru hadde 
vært like spretten, hadde den hoppet 
tvers over en fotballbane, på langs! 
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Hva har disse til felles? 

Klarer du resten av disse ordtakene? 

Kan du gjøre ferdig disse uttrykkene? 

1. Stjernetegn – Maria – Møy

2. Hønsegård – Finger – Sko

3.  Rygge – Terrengskråning – Støtte opp om 

4. Skilpadde – Høne – Kniv

5. Parti – Data – Radio

6. Komme på – Svinge – Minne

7. Foretak – El motor – Avis

8.  En dykker – En astronaut – En Chanel 
modell

9. Fiolin – Cello – Robin Hood

10. Grus – Plate – Alene 

1. Av skade blir man….

2. Borte bra, men hjemme….

3. Den skal tidlig krøkes som….

4. Det er ikke gull alt som….

5.  Det er bedre med en fugl i hånden 
enn….

6. Det er i motbakke det går….

7. Gammel vane er vond å….

8. I mørket er alle katter….

9. Har du sagt a, må du si….

10. Øving gjør…..

1. Stille før…..

2. Å bite i det sure….

3. Mellom barken og….

4. Noen liker moren, andre liker….

5. Å gå over bekken etter….

6. Å kaste perler for…..

7. Å kjøpe katten i….

8. Å skyte spurv med….

9. Å sette bukken til å passe….

10. Ugler i…..

Løsningene fi nner du på side 24
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Kodekryss Ordlek
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Hver bokstav har sitt tall. Prøv å fi nne ut hvilke bokstaver som skal inn i de 
andre tellrutene. Vi har satt inn et ord for å hjelpe deg i gang. 



Fig. A

Fig. B

Fig. C

 Du kan krype igjennom et kort
  Det er faktisk enklere enn du tror. 

 Brett et kort på midten, og klipp slik fi gur A viser. Klipp deretter som vist på fi gur B, men pass 
på at du ikke klipper nærmere kanten enn ca. 1 cm. Klipp så som vist i fi gur C.

Når du bretter ut kortet, får du en ring som er stor nok til at du kryper gjennom det! 

Den uknekkelige fyrstikken
  Alle tror sikkert det er superenkelt å knekke en fyrstikk mellom tre fi ngrer, 
men det er langt i fra lett. Du, derimot, knekker fyrstikken så lett som 
 ingenting! 

Til dette trikset trenger du kun noen fyrstikker. Eventuelt kan du bruke noen 
tannpirkere. 

Slik gjør du det: 

Be de andre holde en fyrstikk mellom fi ngrene slik tegningen viser. Fingrene 
skal være helt stive når de prøver å knekke fyrstikken. De fi nner fort ut at det 
er umulig å knekke fyrstikken på denne måten. Du må gjerne la de andre 
holde på med dette en stund – de klarer det ikke uansett! Pass på at ingen 
bøyer fi ngrene! 

Etter en stund er det din tur til å vise hvor lett det faktisk er! 

Hold fyrstikken mellom fi ngrene, slik som den andre. 
Så slår du håndfl aten i bordet. 
Fyrstikken knekker med det samme! 
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Luretriks Luretriks



10 om reisemål
1. Beijing
2. Roma
3. København
4. Frankrike
5. Stockholm
6. Norge
7. Kaffe
8. Paris
9. New York
10. Arabisk

10 om andre kulturer
1. Mumier
2. Geisha 
3. Irland 
4. Paria
5. Fra høyre mot venstre
6. Sverige
7. Ramadan
8. Halloween
9. Arabisk
10. Ved å bære henne over

10 der svaret begynner på D
1. Dire Straits 
2. Divisjon 
3. Diligence
4. Dor 
5. Delta 
6. Derrick
7. Donald Duck & co 
8. Dvergpingvin
9. DumDum Boys
10. Decennium

10 om fysikk og kjemi
1. Vann
2. Det periodiske system
3. Sentrifugalkraften
4. Kvikksølv
5.  En sammensmeltet blanding 

av ulike metaller
6. Thomas Alva Edison
7. Celsius og Fahrenheit  
8. Solslyng 
9. Rust
10. Syre

10 om høyt og fritt
1. Mount Everest
2. Tanzania
3. Ernest Hemingway

4. Elbrus
5. Turtagrø
6. Snøhetta
7.  Ja, fl ere steder, bl.a. i Sogn 

og Fjordane, Nordland, 
Troms og Finnmark.

8. Sherpaer
9. Spania
10. Yeti

10 om steder i verden
1. Sri Lanka
2. Tanzania
3. Japan
4. ”Veien mot nord”
5. Kina
6. Brasil
7. Kasakhstan
8. New Zealand
9. Madagaskar
10.  USA (en stjerne legges til 

for hver stat) 

10 om Bibelen
1. Slangen
2. De ti bud
3. Lukas
4. Muren rundt Jeriko
5.  Den barmhjertlige samaritan 
6. Josef
7. En saltstøtte
8. Noa
9. Babels tårn
10. Goliat 

10 om ”hummer og kanari” 
1. 1 knop = 1,852 km/t 
2. Merkur 
3. Skunk 
4. Oblat
5.  Stedfortreder, åndelig 

 dobbeltgjenger 
6.  Åpenbar, noe som er kjent 

for alle 
7. Firda
8. 1911
9. En fl yndrefi sk 
10. KLM

Ordlek
Hva har disse til felles? 
1. Jomfru
2. Har tupper

3. Bakke
4. Har egg
5. Har program 
6. Huske
7. Har ledere
8. De har drakter
9. Har bue
10. Singel

Klarer du resten av disse 
ordtakene? 
1. klok
2. best
3. god krok skal bli
4. glimrer
5. ti på taket
6. oppover
7. vende
8. grå
9. b
10. mester

Kan du gjøre ferdig disse 
uttrykkene? 
1. stormen
2. eple
3. veden
4. datteren
5. vann
6. svin
7. sekken
8. kanoner
9. havresekken
10. mosen

Kodekryss
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Et adjektiv er et ord som forteller noe om hvordan ting er eller ser ut, og det er som
regel knyttet til et substantiv. Det kan for eksempel være rød, lys, sutrete, syngende, sur, 
morsom osv. 

Det kan også være veldig gøy å lage sin egen adjektivhistorie fra noe du har opplevd selv! 

En dag på kino 

Det var en gang en ____________ jente som het Marianne. Hun gikk i en

____________ klasse på en ____________ skole. 

Hun hadde en ____________  venninne som het Lise. I alle de ____________ 

friminuttene likte de å sitte på den ____________ steinen og prate. 

En ____________ dag satt det en ____________ gutt på steinen da de kom dit. 

Marianne syntes han var veldig ____________ Han het Petter. Petter spurte om 

Marianne ville være med på en ____________ kino og se en ____________ fi lm. 

Det ville Mariann gjerne. Etter skolen gikk Marianne hjem og tok på seg sine  

____________ klær, og hun ble veldig ____________ Petter så ____________ 

ut når hun møtte han utenfor den ____________ kinoen. 

De kjøpte ____________ godteri i den ____________ kinokiosken, og satte seg 

på de ____________ setene. Etter den ____________ fi lmen fulgte Petter 

Marianne hjem til det ____________ huset hennes. Den ____________ 

mammaen og den ____________ pappaen hennes spurte hvordan hun hadde 

hatt det. Marianne sa det hadde vært en ____________ kveld. Da hun la seg i 

den ____________ sengen sin tenkte hun på Petter, og sov snart ____________.

Neste ____________ morgen da Marianne kom på den ____________ skolen, 

fortalte hun alt til den ____________ Lise. 

Slangedagen

Det var en gang noen ____________ elever og de ____________ lærerne 

på 5.trinn på den ____________ skolen i byen, skulle på Akvariet og se på de 

____________ slangene. De hadde akkurat importert 100 ____________ slanger. 

Da de ____________ lærerne sa det til elevene, ble de helt _____________. Den 

__________ klassen bestemte seg for å ta den ________ bussen til den _________ 

byen Bergen. På den _________ veien til det __________ akvariet, møtte klassen 

10 _______  elever, 5 __________ lærere  og 2 _________  bussjåfører. De hilste 

__________________på hverandre. Omsider nådde de det _______________

målet. Før de gikk ned til slangene, som er nokså _____________, måtte alle se på 

noen _________ krokodiller. De var ganske så ________________. Nede hos de 

__________slangene fi kk de holde en som var veldig ___________ .Uten at de 

hadde merket det hadde en av de ________slagene kommet seg ut av buret. Den 

lå og kveilet seg rundt de _________beina på en av de ____________guttene i 

den ________klassen. Plutselig oppdaget en av de  ___________ jentene at fl ere 

____-slanger hadde kommet seg ut av det ____________buret. Hun skrek så alle 

ble __________. Alle sammen løp ut og ringte til det _________ politiet. Da Politiet 

kom ble alle _____________ . Politiet hadde med seg en ___________ slangeek-

spert. Han klarte å fange alle de __________ slangene. Nå ble alle ___________. 

Da bestemt den_____________klassen seg for å dra  hjem til den _____________ 

skolen  sin for å jobbe med matte i stedet. Det synes alle er så ______________! 
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Adjektivhistorie Adjektivhistorie

Be noen av vennene dine eller familien din om å si noen adjektiv til deg. Når du har 
satt dem inn i de tomme feltene, leser du opp historien for alle – dere får dere en 
 skikkelig god latter! 
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Rebus Labyrint

Hvilke sanger er dette?

Løsningene fi nner du på side 44

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3
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Tall Klokketall Antall fyrstikker 
som må til 

Null 

En 

To 

Tre 

Fire 

Fem 

Seks 

Sju 

Åtte 

Ni 

A.  Skriv opp etter hvert hvor mange fyrstikker som trengs for å lage de forskjellige 
tallene fra 0 til 9. Før inn svarene i en tabell som den under: 

B.  Hvor mange fyrstikker må til for å vise tiden 12:58? 

C.  Hvilket tidspunkt på dagen krever fl est fyrstikker? Hvor mange fyrstikker trenger du? 

D.  Hvilket tidspunkt på dagen krever færrest fyrstikker? Hvor mange? 

Buss-stress

Bussjåfør-krøll

Smarte Sander er medlem i reiseklubben 
”Gøye reiser”. Lørdag morgen skal han av 
gårde med klubben på tur til England.
Kl. 08:00 går bussen med klubbens 
medlemmer til fl yplassen. Dessverre 
 glemmer Sander å sette på vekkerklokken 
og våkner først kl. 07:15. Fruen til Sander er 
på jobb, så han har ingen til å hjelpe seg.
Nå har smarte Sander det travelt!!

Han bruker 4 minutt i dusjen og 3 minutt 
til å kle på seg. Det tar dobbelt så lang tid å 
løpe ned på kjøkkenet og spise frokost, som 
det tok han å dusje og kle på seg.

Han  bruker halvparten så lang tid på å 
smøre matpakke som han brukte på å 
dusje, løpe ned på kjøkkenet og spise 
frokost. Det tar dobbelt så lang tid å sette 
fi lm i foto apparatet som det tok å kle på 
seg. Så er han klar, og farer av gårde. Men 
ved hageporten kommer han på at han har 
glemt matpakken. Forglemmelsen koster 
han en tredjedel av den tiden det tok å 
smøre matpakken. Det tar 5 minutter å løpe 
til buss-stoppet. 

Når smarte Sander bussen? 

Tenk deg at du er bussjåfør i Bergen.
Ruten du skal kjøre går mellom Bergen 
sentrum og Alvøen. I sentrum kommer det 
på 25 passasjerer. På Loddefjord terminal 
kommer det 6 om bord, mens 9 går av 
bussen. På Haakonsvern går 3 av og 2 på, 
og i Hilleren går 8 personer på og 10 går 
av. Nede ved Håkonshella går 2 av og 1 på, 
på Bjorøy går 6 av og 1 på og på ende-
stasjonen i Alvøen går resten av. Her skal 
også sjåføren levere en pakke til en mann i 
rød folkevogn. 

Hva heter bussjåføren? 
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Hjernetrim Bussnøtter

Digital klokke 
Til denne oppgaven trenger du 7 fyrstikker. 

Her skal du legge fyrstikkene på bordet 
slik at de ser ut som digitale tall. 

For eksempel vil tallet 9 se slik ut 
og bestå av 6 fyrstikker:



2 7 4

8

3

6
5

9
1

Sudoku er et spill som består av et brett 
med tall. Spillet går ut på å fylle ut brettet 
med tallene som mangler. 

Det er bare en regel som gjelder og som du 
må huske på når du skal løse en sudoku: 
Fyll inn brettet slik at hver rad, hver kolonne, 

og hver boks inneholder alle tallene, det vil 
si tallene 1 – 6. Tallene skal kun stå en gang 
i en rad, kolonne eller boks. 

Husk å bruk blyant og viskelær, så kan 
oppgaven løses på nytt om du gjør en feil 
underveis. 

Løsningene fi nner du på side 43 Løsningene fi nner du på side 43

Sudoku for barn Sudoku for barn

4

8

11
1

2

3
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Finn 5 feil på det nederste bildet

34

X-ord Finn 5 feil

35



Klipp over et tau og tryll det sammen igjen Få en strikk til å hoppe mellom fi ngrene dine

Gratulerer – du har tryllet!

Du trenger:      en ca 40 cm lang hyssing
et sugerør
en saks
evt. en kniv

Til dette trikset trenger du en liten gummistrikk.

1.  Hold hånden samlet opp til  publikum, 
med håndfl aten mot deg.
Legg  strikken rundt både peke- og 
angfi ngeren.

2.  Knyt så hånden. Dra i strikken mot 
deg – slik at publikum ikke ser det og 
legg  strikken rundt alle fi re fi ngre – ikke 
 tommelen!

3.  Når du åpner hånden igjen hopper 
strikken på magisk vis over på ring- og 
lillefi ngeren!

1.  Før du begynner, spør om en voksen kan hjelpe 
deg med å lage et ca 7cm langt snitt i sugerøret.

Slik gjør du det:

2.  Vis publikummet ditt at du trer hyssingen 
 gjennom sugerøret.
Så bretter du sugerøret som på tegningen.

3.  Det publikum ikke ser, er at du trekker hyssingen 
ned slik at det i ”knekken” ikke er hyssing.

     Klipp så over sugerøret som vist!

      Publikum tror at du også kutter hyssingen!
Men du har klart å lure dem! 

4.  Legg sugerørbitene slik som på fi guren, men pass 
hele tiden på at noen av fi ngrene dine skjuler 
tauet mellom dem!

 

5.  Dra i hyssingen slik at det ser ut til at den faktisk 
henger sammen.

      Hyssingen er skjult inne i hånden din – og du kan 
forbause publikum med å dra en hel hyssing ut 
av sugerøret!

36 37

Trylletriks Trylletriks

Illustrasjon 2

Illustrasjon 2

Illustrasjon 3

Illustrasjon 3

Illustrasjon 4

Illustrasjon 5

Illustrasjon 1

Illustrasjon 1



Dere kan være en hel gjeng som er med på denne 
 leken, men bare to konkurrerer av gangen.
Dere andre er heia-gjeng! 

Den som vinner får en klem i premie!

Utstyr: 

To esker – dere kan for eksempel 
bruke skoesker, hyssing og  blyanter. 
Til hver eske binder dere en  hyssing 
som er ca. to meter lang.
I den  andre enden festes en blyant. 
Eskene kan en for eksempel male 
eller lime klistremerker på, slik at det 
ligner en bil. 

Konkurransen går ut på at to 
 deltakere får hver sin ”bil” å 
styre. ”Bilene” settes ved siden av 
 hverandre på en linje. ”Sjåføren” 
stilles opp bak en annen linje 
(mållinje), og får hver sin hyssing 
med blyant. Så gjelder det å tvinne 
hyssingen rundt blyanten mellom 
fi ngrene, så ”bilen” blir trukket over 
målstreken. Det er ikke lov å rykke, - 
bare tvinne. 

Hva er dette?
Til denne oppgaven trenger 
du en blyant!

Start på 1 og tegn deg 
videre til 2,3 og så videre. 
Når du er kommet til 47 ser 
du kanskje hva dette er?

Lykke til!
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Spill eske-rally Punkt til punkt
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Du trenger:

Papptallerken, blyant/tusj, saks, tape, 
glitter, fargestifter, lim

1.  Tegn på tallerkens bakside slik bildet 
viser.

2. Klipp som vist.

3.  Dekorer engelen slik du ønsker.
Du kan gjerne lime på annen pynt 
enn det vi har brukt! Bruk fantasien!

4.  Lim ”skjørtet” til engelen sammen 
med limbånd. Her kan du også bruke 
en  stiftemaskin.

5.  Engelen er ferdig. Sett den på 
 rommet ditt – eller gi den til en venn!

Oppskrift på trolldeig: 

1 del vann

2 deler salt

3 deler hvetemel

Bruk kopper eller desilitermål til å måle 
opp delene. Bland salt og mel i en bolle 
og rør inn vannet gradvis. Kna og elt 
deigen godt. Pakk den i plast og legg 
den i kjøleskapet om du ikke skal bruke 
alt med en gang. (Den holder seg en 
uke eller to i kjøleskapet, men da er det 
mulig du må kna inn litt mer mel). 

Figurene stekes i 100-150 grader. 
Steketid: 3-10 timer. Steketiden 
avhenger av fi gurens tykkelse.

Avkjøl på rist. Figuren skal være 
 steinhard! Når fi guren er kald, kan dere 
male og pynte de hvis dere ønsker. 

Tips: 
Om du skal lage fi gurer som skal henges 
opp, må du lage et hull i dem før du 
steker den, eller sette inn en hempe av 
metalltråd eller binders i deigen før den 
stekes. 
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Papptallerken-engel Trolldeig

Har du lyst å være litt kreativ og lage noe, så er trolldeig 
en super aktivitet. Du kan lage alt mulig rart av trolldeig, 
men jo tykkere det er, jo lengre tid bruker det på å tørke i 
 stekeovnen. 

Du kan lage julepynt, ting til uroer, små bokser, boller, 
 rammer til bilder og speil, pynt, kranser, fi gurer osv…! 

1.

2.

3.
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Bondesjakk Løsninger

Sudoku for barn Kryssord

Finn 5 feil

1

2

3

x
x

x

x

x

Her må man være 2 spillere. Den ene tegner kryss, den andre rundinger. Målet 
er å få 5 like kryss - eller rundinger, enten horisontalt, vertikalt, eller diagolant. 
Husk også å prøve og forhindre at den andre vinner. Bruk gjerne blyant og 
viskelær, så kan dere spille mange ganger!  LYKKE TIL! 

Eksempel 
på hvordan 
du gjør det:
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Hvilke sanger er dette?

Digital klokke 
Løsning: 
B. Tidspunktet 12:58 kan skrives ved å bruke 19 fyrstikker. 
C. Tidspunket 20:08 krever 24 fyrstikker. 
D. Tidspunktet 1:11 krever 6 fyrstikker

Buss-stress: 
Dusj = 4 min. Påkledning = 3 min. Løpe ned og spise = 14 min. Smøre matpakke = 6 min.
Glemme matpakke = 3 min. Løpe til buss-stoppet = 5 min. Totalt 44 min. 
Siden Sander hadde 45 min, så nådde han bussen! 

Bussjåfør-krøll: 
Du er bussjåføren! 

Hva er dette?

1. Grevling i taket

2. Gøy på landet

3. Kjerringa med staven
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7 6 5
4

3

2
1

8

9

10

Hvor mange kvadrater?

Tegningen består av kvadrater. 

Hvor mange store og små fi nner du? 

Melding mottatt? 
De fl este av oss har sendt tekstmelding 
på mobiltelefon. Klarer du å fi nne ut av 
denne meldingen? 

Per kommer hjem fra jobben, og fi nner 
denne vanskelige beskjeden ved
telefonen: 

22552  724225525  26  315524  53  
0224137  -  74122  25  59

Den er fra nevøen hans. Hva er det han vil 
si til Per? 

Halvparten så mye…..

Hvordan kan halvparten av 18 bli 10? 

Våkn opp!
Herr Olsen ligger og sover. Han har en avtale 
kl.10, men klokken hans mangler visere….
Kan du gjette hva klokken er? 

Minuttviseren peker på et tall som er halv-
parten av det tallet som står  motsatt på 
urskiven. Timeviseren peker midt mellom to tall 
som når de legges sammen blir 15.  

Løsningene fi nner du på side 53 Løsningene fi nner du på side 53

Timeglass
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Du har to timeglass; det ene 
er et 4-minutters glass, det 
andre er 7-minutters glass. 
Hvordan er det mulig å måle 
9 minutter med disse to 
glassene? 

Knappe-utfordring! 
Her skal du legge en lys knapp i hvert av feltene 1-3, og en mørk knapp i hvert av feltene 
7-9. Klarer du å bytte plass slik at alle de mørke knappene ligger øverst,og de lyse nederst? 
Du skal fl ytte en lys og en mørk knapp annenhver gang. Dere kan gjerne være to om dette! 
Begynn med en lys knapp. 

NB! Du har bare 
lov til å fl ytte et 
felt om gangen, 
og du må følge 
strekene mellom 
feltene! 

Hodebry for enhver smak Hodebry for enhver smak



Tre damer og en konfekteske
Tre pene damer bestemte seg for å dele kostnadene for en konfekteske. Butikksjefen sa 
at prisen de skulle betale var 30 euro. Damene betalte hver 10 euro og gikk ut til bilen på 
parkeringsplassen. MEN: butikksjefen kom plutselig til å tenke på at det var fredag, noe som 
betydde at konfektesken var på tilbud til bare 25 euro. Han hadde altså fått 5 euro for mye 
fra damene! 

Butikksjefen fi kk tak i sønnen Erik, som jobbet på lageret, og gav han 5 mynter, hver på
1 euro. Erik fi kk innføring i problemet, og nådde akkurat igjen damene før de skulle kjøre 
av gårde. Han forklarte dem situasjonen. Damene ble så glade over ærligheten at de 
 sporenstreks tipset Erik med 2 av de 5 myntene som han hadde med seg. Hver av damene 
beholdt 1 euro. 

Problemet: 
Hver av damene endte opp med å betale 9 euro. (opprinnelig 10 euro, men de fi kk 
jo 1 euro tilbake hver), noe som blir 27 euro, pluss de 2 euroene Erik fi kk, blir dette 
29 euro. 

Hvor ble det av den siste euroen? 
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Sebraoppgaver – oppgave i logisk tenkning 
1. Det fi nnes fem hus.
2. Alle husene har hver sin farge.
3. Alle huseiere er av forskjellig nasjonalitet.
4. Alle drikker forskjellige drikker.
5. De er aktive innen hver sin sportsgren.
6. Alle har hvert sitt dyr. 
7. Engelskmannen bor i det røde huset.
8. Svensken har hund. 
9. Dansken drikker te. 
10. Det grønne huset ligger like til venstre for det hvite huset. 
11. Mannen som spiller tennis har fugler.
12. I det grønne huset drikker man kaffe.
13. I det gule huset driver man med fotball.
14. I det midterste huset drikker man melk. 
15. Nordmannen bor i det første huset.
16. Mannen som spiller håndball bor ved siden av huset med katt.
17. I huset ved siden av der man har hest spiller man fotball.
18. Mannen som driver med svømming, drikker brus.
19. Tyskeren driver friidrett. 
20. Nordmannen bor ved siden av det blå huset. 
21.  Man drikker vann i huset som ligger ved siden av der man spiller

håndball. 
22. Hvem eier sebraen? 

Denne oppgaven er en eksamensoppgave gitt ved det Tyske Institutt 
for logisk tekning i Berlin i 1981. Strykprosenten var stor, hele 98%! 
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Golfballene

Hvilke tall 
mangler? 

Tenk deg et stort oljefat som inneholder 
en golfball. Hvert minutt kommer det 
folk og legger en golfball hver oppi olje-
fatet. Man starter klokken 12.00 og
1 person kommer og legger en golfball 
oppi  oljefatet. Minuttet etter  kommet 
det 2 personer og legger hver sin 
ball oppi oljefatet, minuttet etter det 
 kommer 4 personer og legger hver sin 
ball i oljefatet. Slik fortsetter det helt til 
oljefatet er fullt og da er klokken 18.00. 

Hva er klokken når oljefatet er 
halvfullt av golfballer?

Det er et mønster. 
Finner du ut av det? 
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Fyrstikkoppgaver

2.  Flytt 4 fyrstikker og lag
3 kvadrater i forskjellige 
størrelser.

4.  Flytt 2 
fyrstikker 
og få 4 
kvadrater.

5.  Fjern 2 fyrstikker og få 2 
kvadrater.

6. Lag 2 kvadrater ved å fl ytte 
4 fyrstikker.

7.  Hvor mange fyrstikker må 
det fjernes for å lage en 
fi gur uten kvadrater?

10.  Gjør de 4 kvadratene om 
til 6 like store trekanter 
ved å fl ytte 7 fyrstikker.

11.  Lag 6 parallellogrammer 
ved å fl ytte 3 fyrstikker.

1.  Lag 4 kvadrater ved 
å fl ytte 9 fyrstikker.

3.  Fjern 2 
fyrstikker 
og  lag 3 
romber ved å fl ytte på 
resten av fyrstikkene.

8.  Fire sønner arver et stykke jord med 4 trær fra sin far. Jorden 
skal fordeles slik at hver sønn får like store jordstykker med ett 
tre hver. (Trærne er markert med 4 mynter) 

 

9.  Lag 3 
like store 
 kvadrater 
ved å fl ytte 
5 fyrstikker.

12.  Lag 3 likesidede trekanter 
ved å fjerne 3 fyrstikker.
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Hvor mange kvadrater?
Svar: 
Totalt 35 store og små kvadrater

Halvparten så mye…..
Halvparten av 18 blir 10 dersom man  dekker 
over halvparten (øver eller nedre del) av tallet! 

Våkn opp!
Svar: 
Klokka er 07:30

Melding mottatt? 
Svar: 
Denne telefonen er gammel og ødelagt – skaff 
en ny. 

Timeglass
Svar: 
Sett i gang glassene samtidig.
Snu 4-minutts glasset så snart det renner ut 
(etter 4 minutter). Snu 7-minutts glasset når det 
renner ut (etter 3 minutter til).
Da har 4-minutts glasset ett minutt igjen. Når 
dette minuttet er gått (et ekstra minutt), snur 
du 7-minutts glasset, som da bare har rent i 
ett minutt, og venter til det er tomt (et ekstra 
minutt). Det blir 9 minutter til sammen (4 + 3 + 
1 + 1)

Knappe utfordring!  
Eksempel på svar: 
Lys 2-5, mørk 9-6, lys 5-9, mørk 8-5, lys 1-4, mørk 
5-1, lys 3-5, mørk 6-3, lys 5-8, mørk 7-5, lys 4-7, 
mørk 5-2

Tre damer og en konfekteske
Svar: 
Feilen ligger i summeringen på slutten.
3 x 9 euro = 27 euro, men tipset på 2 euro er 
inkludert i disse 27 euro, så det gir ikke noen 
mening å legge til 2 euro til 27 euro for å få 29 
euro. Damene betaler 25 euro for konfektesken, 
ga 2 euro i tips, og så fi kk de tilbake 1 euro hver 
fra de opprinnelig betalte 30 euro.  

Golfballene
Svar: 
Klokken er da 17.59. For hvert minutt som går 
fordobles antall baller i oljetønnen.

Hvilke tall 
mangler? 
Svar: 

2 7 2

3 4 5

6 7 2
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LøsningerHodebry for enhver smak

Sebraoppgaver 
Svar: 

14.  Lag 5 likesidede trekanter 
ved å fl ytte 4 fyrstikker.

15.  Flytt 4 fyrstikker og få 
3 like store, likesidede 
trekanter.

16.  Del det frie arealet opp 
i fem like store deler ved 
hjelp av 10 fyrstikker.

17.  «Øya» i midten er omgitt 
av en kanal. Øya ligger så 
langt fra bredden at det 
ikke kan bygges en bro 
med kun en enkelt fyrstikk. 
Hvordan kan man bygge en 
sterk bro med 2 fyrstikker?

21.  Flytt 4 fyrstikker og få 
4 like kvadrat.

22.  Flytt 4 fyrstikker og få 
2 kvadrater.

20.  Lag en slik fi gur med 
9 fyrstikker. Flytt så 
5 fyrstikker slik at du får 
5 likesidede trekanter.

18.  Flytt 4 fyrstikker og få 5 
kvadrater.

19.  Flytt 4 fyrstikker og få 2 
like rektangler.

13.  Lag 5 romber ved å fl ytte 
6 fyrstikker. (To mulige 
løsninger.)

Løsningene fi nner du på side 54

53



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

Fyrstikkoppgaver

54
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Sudoku

Sudoku, også kalt su doku, er et tallspill 
som går ut på å plassere sifre i rutemønstre. 
Det klassiske og opprinnelige rutemønsteret 
består av 9×9 ruter som igjen er delt inn ni 
mindre bokser på 3×3 ruter. Oppgaven går 
ut på å plassere sifrene 1 til 9 slik at alle de 
loddrette og vannrette radene inneholder 
sifrene 1 til 9 en gang (slik at også hver
3×3-boks inneholder alle sifrene én gang).

Selv om tall er den vanligste måten å 
spille sudoku på, kan det også spilles med 
 bokstaver eller bilder. Dette kan du prøve 
senere i heftet. 

Vanskelighetsgraden avhenger ikke først 
og fremst av hvor mange tall som allerede 
er fylt inn, men hvordan tallene er plassert. 
Hvis en boks f.eks. inneholder seks tall er 
det bare tre tall som må fylles inn, og ved 
å sjekke vannrett og loddrett kan man se 
om det er ruter som må utelukkes fordi den 
raden allerede inneholder tallet. Men det 
som mest påvirker vanskelighetsgraden 
er om en rad med kvadrater inneholder 
samme tall to ganger. Plasseringen av dette 
tallet i det tredje kvadratet i raden er da 
begrenset til maksimalt tre mulige felter, og 
er noen av disse fylt ut allerede vil det være 
enda enklere.
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Hashi, eller Hashiwokakero betyr ”bygge 
broer”. Det er et salgs logisk puslespill og 
reglene er som følger:  

1.  Hver sirkel med tall skal ha like mange 
linjer utifra seg som tallet i sirkelen.

2.  Det er ikke lov å ha fl ere enn to linjer 
 mellom to sirkler.

3.  Linjene har ikke lov å krysse hverandre.

4.  Alle linjer må enten gå horisontalt eller 
vertikalt. Det er ikke lov å strekke linjer på 
skrå.

5.  Alle linjene må henge sammen.

Kakuro er et salgs tallkryssord der man 
skal plassere siffer inn i et rutemønster. 
Navnet kakuro er en sammensetning av 
det  japanske ordet for ”å legge sammen” 
(kasan) og den japanske stavemåten av 
ordet ”kryss” (kurosu). 

Regler: Spillet fungerer som et kryssord, 
men her er synonymene byttet ut med 
summer. Det du skal fi nne er tall som til 
sammen blir den summen som står oppført. 
Du kan bruke tallene fra 1 til 9, men det er 
ikke lov å bruke samme tallet fl ere ganger i 
en sum. 
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Hitori er japansk og betyr ”Alene eller èn 
person”, og Hitori ni shite Kure betyr faktisk 
”la meg være alene”. Dette er også en type 
logisk puslespill, og reglene er slik: 

1.  Et tall må ikke stå fl ere enn en gang i en 
rad eller kolonne. Hvis det står fl ere må 
alle utenom ett tall markeres som svart. 

2.  Det kan ikke være noen svarte ruter ved 
siden av hverandre, kun diagonalt. 
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Løsninger Løsninger

1 Sudoku for voksne 13 Sudoku for voksne

2 Sudoku for voksne 14 Sudoku for voksne

3 Sudoku for voksne 15 Sudoku for voksne

2 Hashi4 Sudoku for voksne

5 Sudoku for voksne 16 Sudoku for voksne

6 Sudoku for voksne 17 Sudoku for voksne

7 Sudoku for voksne 18 Sudoku for voksne

3 Hashi

1 Hashi

4 Hashi8 Sudoku for voksne

9 Sudoku for voksne 19 Sudoku for voksne

10 Sudoku for voksne 20 Sudoku for voksne

11 Sudoku for voksne

12 Sudoku for voksne
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Løsninger

1 Kakuro 1 Hitori

2 Hitori

Kryssord

3 Hitori

4 Hitori2 Kakuro

3 Kakuro

4 Kakuro


