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Men aller først litt oppvarming!



I fyr og flamme

Fyrstikkoppgaver 1-9  ..............................................................................  6

Fyrstikkoppgaver 10-18  ......................................................................  7

Fyrstikkoppgaver 19-27  .....................................................................  8

Løsninger på fyrstikkoppgavene ............................................  9

Digital klokke  .................................................................................................  10

Finn frem fyrstikker og se om du klarer disse oppgavene!



1. Lag 4 kvadrater ved 
 å flytte 9 fyrstikker.

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

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

4. Flytt 2 fyrstikker og få 
 4 kvadrater.

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

9. Lag 3 like store 
 kvadrater ved å flytte 
 5 fyrstikker.

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) 

5. Fjern 2 fyrstikker og få 
 2 kvadrater.

6. Lag 2 kvadrater ved 
 å flytte 4 fyrstikker.

Mål med spillet: 

Å få sin spillebrikke over på motstanderens 
side av brettet, og blokkere motstanderens 
brikke. 

Forberedelser: 

Finn fram to spillebrikker (f.eks. knapper),  
20 fyrstikker, penn og papir. Tegn et rutenett 
på 9x9 ruter. Rutene skal være kvadratiske, 
og hver side skal være halvparten så lang 



10. Lag 3 likesidede 
 trekanter ved å flytte 
 4 fyrstikker.

11. Gjør de 4 kvadratene om
 til 6 like store trekanter 
 ved å flytte 7 fyrstikker.

12. Lag 6 parallellogrammer 
 ved å flytte 3 fyrstikker.

13. Lag 6 like store romber 
 ved å flytte 6 fyrstikker.

16. Denne stjernen består  
 av flere likesidede 
 trekanter. Flytt 2 
 fyrstikker slik at det kun 
 er 6 trekanter tilbake.

18. Lag 5 romber ved 
 å flytte 6 fyrstikker.
 (To mulige løsninger.)

17. Lag 6 romber ved 
 å flytte 6 fyrstikker.

14. Flytt 4 fyrstikker så du 
 får 6 like store trekanter.

15. Lag 3 likesidede 
 trekanter ved å fjerne 
 3 fyrstikker.

som én fyrstikk. Spillerne plasserer brikken 
sin midt på raden nærmest seg selv.
Hver spiller får 10 fyrstikker.

Regler: 

1. I hvert trekk kan spillerne enten flytte 
brikken sin, eller legge ut en fyrstikk. 

 Fyrstikken legges over strekene, vannrett 
eller loddrett. Man kan ikke flytte brikken 
over en fyrstikk. 

2. Brikken flyttes ett steg fremover, bakover 
eller sidelengs, men ikke diagonalt. 

 Fyrstikker som er lagt ut, kan ikke flyttes. 

(forts. neste side)

Løsning på fyrstikkoppgavene finner du på side 9.



19. Lag 5 likesidede trekant-
 er ved å flytte 4 fyrstikker.

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

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

22. «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?

25. Flytt 4 fyrstikker og få 
 4 like kvadrat.

27. Flytt 4 fyrstikker og få 
 2 kvadrater.

26. Lag en slik figur med 
 9 fyrstikker. Flytt så 
 5 fyrstikker slik at du får 
 5 likesidede trekanter.

23. Flytt 4 fyrstikker og få 
 5 kvadrater.

24. Flytt 4 fyrstikker og få 
 2 like rektangler.

3. Det er ikke lov å mure inne motstander-
ens brikke slik at det blir umulig for ham 
eller henne å komme i mål.

4. Spilleren som først får brikken sin over til 
den andre siden av brettet vinner.
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Til denne oppgaven trenger du 7 fyrstikker.

Legg opp fyrstikker på bordet slik at de ser ut som digitale tall. 

F. eks. vil tallet 9 se slik ut 
og bestå av 6 fyrstikker: 

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 nedenfor. 

Tall Klokketall Antall fyrstikker 

som må til 

Null 

En 

To 

Tre 

Fire 

Fem 

Seks 

Sju 

Åtte 

Ni 

LØSNINGER:

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

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? 

Såkorn
“Hjelp et menneske 
i motbakke, ikke når 
han er kommet opp”.     
                Finsk ordtak
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2 7 ? 

3 4 5 

6 7 ? 

1. Hvilke tall mangler?

 Det er et mønster.

4. Kan du tegne 4 rette linjer gjennom 

 alle prikkene UTEN å la blyanten 

 forlate arket? 

 NB! Du har kun lov til å lage strek gjennom 
 hver prikk én gang!

2. Hvor mange grader av  

 sirkelen er fargelagt?

3. Hva står det her?

2 7 2 

3 4 5 

6 7 6 

210 grader er skravert 
 
¼ av sirkelen=90 grader 
1/3 av 90grader=30 
grader 
90-30=60 
60+90=150grader 
360-150=210grader 

Oppgave 3

FallerI, fallerA

Såkorn
 “Følg alltid din 
innskytelse når 
det gjelder å glede 
andre”. 

Hanna Winsnes

(Løsning nederst på side 17)

LØSNING PÅ OPPGAVE 1-3:

Oppgave 1Oppgave 2



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 svaret på 
det foregående. 

For å gjøre det rett må du dekke over svarene og ”åpne” etterhvert som du har 
svaret! Du behøver ikke skrive svarene, bare svar i hodet og gå så videre til 
neste spørsmål! 

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, et par til...

123+5?

128!

RASKT!  TENK PÅ ET VERKTØY OG EN FARGE!

SVAR:

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

Hvis du ikke har tenkt på en rød hammer, er du blant de 2% som har en 
annerledes hjerne.
98% tenker på en hammer og fargen rød, når de gjennomfører denne oppgaven!



På et jernbanespor står et gammelt 
lokomotiv og to vogner. Lokomotivet 
er 8 meter langt, og vognene 4 meter 
hver. 

Lokomotivet kan både dytte og dra 
vognene etter seg (en eller begge om 
gangen). Vognene kan også henges 
sammen og dyttes eller dras.

Svingene er skarpe. For å komme 
rundt må lokomotivet derfor først kjøre 
forbi, for så å rygge tilbake. Legg 
merke til at det er begrenset plass to 
steder på jernbanesporet. Den ene 

plassen er 12 meter bred. Der er det 
plass til to vogner eller en vogn og 
lokomotivet. Den andre plassen er 
kun 4 meter bred, og har kun plass til 
en vogn (lokomotivet kan altså ikke 
komme rundt den veien).

Ved hjelp av lokomotivet skal du flytte 
vognene slik at de bytter plass (vogn A 
på B sin plass, og omvendt).
Lokomotivet skal så tilbake til dets 
opprinnelige plass.

Hvordan gjør du det?

SVAR:

Med lokomotivet henter du vogn B og plasser 
den i 4 meters-lommen.
Deretter kjører du lokomotivet rundt og kopler på 
vogn A og dytter den videre ned på vogn B. 
Vogn B koples til vogn A, deretter dras begge 
vognene opp i toppen av sporet. Så skyves de 
ned på høyre side, der Vogn B settes på sin 
opprinnelige plass. 

Vogn A tas med tilbake og settes i 4 meters-
lommen. Deretter kjører du tilbake med loko
motivet og henter vogn B og setter den på 
vogn A sin opprinnelige plass. 
Da gjenstår kun å kjøre rundt og hente vogn A 
i 4 meters-lommen og plassere den på vogn B 
sin opprinnelige plass før lokomotivet kjøres til 
sitt startsted.



En kvinne, en mann, to jenter, to 
gutter, en fange og en fangevokter skal 
alle over elven. De må benytte fl åten 
som kun kan ta to personer om 
gangen. Guttene og jentene kan 
ikke reise alene med fl åten.

Kvinnen kan ikke være sammen med 
guttene uten at mannen er tilstede 
(på land og på fl åten).

Mannen kan ikke være sammen med 
jentene uten at kvinnen er tilstede 
(på land og på fl åten).

Fangen kan ikke være sammen med 
noen andre enn fangevokteren.

Hvordan skal de gå fram for at alle skal 
komme seg over til andre siden uten at 
de bryter noen av reglene?

SVAR:

Fangen og fangevokteren reiser over først.
Fangevokteren tar fl åten tilbake alene og henter 
med seg et av barna. (For eksempel en av 
guttene). Deretter tar fangen og fangevokteren 
fl åten tilbake og stiger begge av. Nå tar mannen 
og den andre gutten fl åten over. Mannen tar så 
fl åten tilbake alene og henter med seg kvinnen. 
Mannen stiger av på bredden med de to guttene, 
mens kvinnen tar fl åten tilbake alene. Kvinnen 
stiger av og venter med de to jentene mens 

fangen og fangevokteren tar fl åten over på nytt. 
Deretter tar mannen fl åten over og henter kvin-
nen med seg. Vel over stiger mannen av mens 
kvinnen setter tilbake og henter med seg en av 
jentene. De stiger begge av når de er framme. 
Fangen og fangevokteren tar fl åten tilbake. 
Deretter tar fangevokteren med seg den siste 
jenta, mens fangevokteren står alene igjen på 
elvebredden. Etter å ha satt jenta i land sammen 
med de andre, drar fangevokteren tilbake og 
henter med seg fangen. Dermed er alle vel over.



1. Det finnes fem hus.

2. Alle hus 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 
Tenking i Berlin, 1981. Strykprosenten var stor, hele 98%!

Strømbrudd

All strøm var borte i byen - og ingen av gatelysene eller lyssignalene virket.
En mørk limousin kjørte nedover den nyasfalterte veien uten å ha lysene på. En 
ung gutt i mørke klær gikk ut i veien rett foran bilen, og sjåføren klarte å bremse 
i tide. Månen lyste ikke og gutten hadde hverken lommelykt, refleks eller annen 
form for lys på seg. Hvordan kunne sjåføren unngå å kjøre på gutten?

(Løsning s. 20)

SVAR: 

Det var midt på lyse dagen.



Test ditt intellekt og din evne til logisk tenking med denne lille, meget enkle 
testen på 4 spørsmål. Du må svare med en gang, uten å tenke mer enn 
et sekund!

DA BEGYNNER VI:

1: Du deltar i et maraton.

 Rett for mål løper du forbi nummer to - hvilket nummer blir du?

 
2: Hvis du nå løper forbi sistemann?

 Hvilken plass kommer du på da?

Et spørsmål til; ingen blyant, ingen kalkulator, husk nå at du må svare 
med en gang.

3: Hva blir summen? 

 Ta 1000

 pluss 40

 pluss 1000

 pluss 30

 1000 til 

 pluss 20

 pluss 1000

 pluss 10
 Såkorn

“Et vennlig ord koster 
intet og er allikevel 
den skjønneste av 
alle gaver”. 
             Daphne du Maurier

SVAR PÅ NR. 1:

Det er lett å svare nr.1. Men når du løper forbi nr. 2 og 
overtar hans plass kommer du inn som nr 2.
SVAR PÅ NR. 2:

Er det mulig å løpe forbi sistemann? Hvis du er bak 
ham er han jo ikke den siste. Det er derfor umulig å 
svare på dette spørsmålet!
SVAR PÅ NR. 3: 

Det rette svaret er 4100.

SVAR PÅ OPPGAVE NR. 4 PÅ SIDE 12:



1. Den 22. og 24. presidenten i USA 
hadde samme mor og samme far, 
men var ikke brødre. Hvordan er 
det mulig?

2. En møller kom inn i en mølle som 
hadde fire hjørner. I hvert hjørne 
sto det tre sekker, og på hver sekk 
lå det tre katter som hadde tre un-
ger hver. Hvor mange føtter fantes 
det i møllen?

3. Herr og fru Jensen har fem barn. 
Halvparten av dem er gutter. Hvor-
dan er dette mulig?

4. En stum kvinne kom inn i en jern-
varehandel for å kjøpe seg en sag. 
Hun førte hånden fram og tilbake 
som om hun saget. Hun fikk sagen 
og gikk fornøyd ut av butikken. 
Litt senere kom en annen stum 
kvinne inn i butikken for å kjøpe 
en skrutrekker. Hun gjorde noen 
bevegelser med hånden som om 
hun skrudde en skrue. Hun fikk 
en skrutrekker og gikk fornøyd ut 
av butikken. Enda litt senere kom 
en blind kvinne inn i butikken for 
å kjøpe en hammer. Hvordan fikk 
hun ekspeditøren til å skjønne at 
hun skulle ha en hammer?

5. Du drømmer at du er på tur sam-
men med to av de beste vennene 
dine. Dere går på en bro over en 
brusende foss, og de to vennene 
dine faller i fossen. Du har ikke 
krefter til å redde begge to. Hva 
skal du gjøre?

6. I en by i England har fem prosent 
av alle innbyggerne hemmelig tele-
fonnummer. Hvis du valgte 100 helt 
tilfeldige navn fra telefonkatalogen, 
hvor mange av disse ville i gjen-
nomsnitt ha hemmelig telefonnum-
mer?

7. Far til Lee har ni sønner: Pang, 
Peng, Ping, Pong, Pung, Pyng, 
Pæng, Pøng. Hva heter den tiende 
sønnen?

8. En arkeolog finner en mynt datert 
48 f.Kr. Hvordan vet han at den er 
falsk?

9. Hvilket spørsmål kan man ikke 
svare ”ja” på?

10. Hvem skal melke en geitebukk 
som står med forbeina i Norge og 
bakbeina i Sverige?

SVAR:

1. Det var samme mann (Grover Cleveland).
2. To føtter (nemlig møllerens). Katter har poter.
3. Den andre halvparten er også gutter.
4. Hun ba om å få en hammer.
5. Våkne så fort som mulig.
6. Null. I telefonkatalogen finner man ingen 

hemmelige numre.

7. Lee.
8. Kristus var ikke fødd ennå da mynten skulle 

være laget.
9. ”Sover du?”
10.  Ingen, en bukk kan ikke melkes.



TIMEGLASS

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

LØSNING TELEFONOPPGAVE: 

Denne telefonen er gammel og ødelagt – skaff en ny.

LØSNING TIMEGLASS: 

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)

Såkorn
 “Den beste måten å bevare 
minnet om gode gjerninger 
på, er å friske dem opp med 
nye”.        Daphne du Maurier

De fl este av oss har sendt tekstmeldinger på mobiltelefonen. 
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?



I BADEKARET

Et metallstykke er plassert i en plast-
bolle som fl yter i et badekar fylt med 
vann. Metallet tas opp av bollen og 
slippes i vannet. Stiger vannet, synker 
det eller blir det på samme nivå?

SVAR, I BADEKARET: 

Vannet synker. Når metallet blir tatt opp av bollen, fortrenger bollen tilsvarende mindre vann: derfor 
synker vannet med en mengde som tilsvarer volumet av vann som er lik vekten av metallet. Når 
metallet slippes ned i vannet, fortrenger det sitt eget volum av vann, og vannet stiger igjen. Mengden 
det stiger med, tilsvarer volumet av metallet, mye mindre enn volumet av en lik vekt av vann. Netto 
resultat er derfor at vannet synker. 

SVAR PÅ SEBRAOPPGAVEN fra side 16

Såkorn
 “Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, 
for livet går ut fra det”.        Bibelen
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1. Dette er en gruppe bygninger sett fra 
et fly. Er det mulig at bygningene er 
parallelle?

2.  Ellipsen på toppen av kuben gjenspeiler 
sirkelen på fronten, sett i perspektiv. 

 Størrelsen på sirklene er omtrent like stor. 
 Ja eller Nei

3.  Det øverste glasset står i perfekt 
perspektiv. Står de to andre glassene 
sånn cirka i et riktig perspektiv?

4.  a) Er figuren tegnet i et cirka riktig perspektiv? 
 b) Kan de synlige flatene være utvendige flater? 
 c) Kan de synlige flatene være innvendige flater?

5.  Hvilke linjer må endres for at denne 
figuren skal være i korrekt perspektiv?

6.  Hvilken linje må endres for at denne 
figuren skal være i korrekt perspektiv?

7.  Skyggen på ballens overflate indikerer 
at visse andre overflater burde være 
skyggelagte. Hvilke?

8.  Se for deg at lyset skinner på denne tape-
biten rett ovenfra. Hvilke overflater bortsett 
fra underlaget må da skyggelegges?



9.  Ved å se på de allerede skyggebelag-
te overflatene, hvilke andre overflater 
skal også skyggelegges?

10. Hvilke objekter eller overflater står i et 
annet perspektiv enn resten?

11. Hvilke objekter eller overflater står i et 
annet perspektiv enn resten?

12. Ved å se på de allerede skyggebelagte 
overflatene utenom grunnflaten, hvor 

 kommer lyset fra? A, B eller C?

13. Se på overflatene utenom grunnflaten, 
hvilke overflater skal skyggelegges 
dersom lyskilden er dine øyne?

14. a) Er disse arkene/buene like store?
 b) Er én av stiene parallelle med en av  

veggene i bygningen?

SVAR: 

1: ja 
2: ja 
3: ja 
4: a) nei, b) ja, c) ja 
10: kassen 
11: kassen 
12: c 
13: ingen 
14: a) ja, b) ja 

5:

6:

7:

8:

9:

En viser hvilke linje(r) eller flater som burde vært endret.



Se på hvert terningpar. 

Kan den første terningen 

snus til den andre 

terningens posisjon?

Hvor mange overfl ater har 

hver av disse fi gurene?

1.

2.

3.

4.

5.

1. ..........

2. ..........

3. ..........

4. ..........

5. ..........

6. ..........

7. ..........

8. ..........

9. ..........

10. ..........

SVAR, TERNINGER: 

1-nei, 2-ja, 3-nei, 4-nei, 5-ja

SVAR, FIGURER: 

1-6, 2-5, 3-8, 4-7, 5-5, 6-11, 7-6, 8-6, 98, 10-5.

Såkorn
“Den sanne oppdagelsesreise 
består ikke i å fi nne nye landskaper, 
men å se med nye øyne.”



Den første tegningen på hver vannrette rekke fra A til E viser et objekt. 
Din oppgave er å fi nne en eller fl ere andre objekter på samme rekke som 
gjengir det første objektet – sett fra en annen synsvinkel. Dersom ingen av 
tegningene på rekken gjengir dette objektet, velger du alternativet ”Ingen”. 
Lykke til! 

A

B

C

D

E

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

INGEN

SVAR:

A-3, B-4, C-4, D-ingen, E-3

Såkorn
“Godhet er noe så enkelt som alltid
å være til stede for andre, aldri søke
seg selv.”      Dag Hammarskjöld



Farge-puzzle

Kan du fargelegge alle de hvite feltene på 
klokken (også ”inni” tallene 0, 4, 6, 8 og 9) 
slik at ikke noe felt får samme farge som 
feltet som er tilgrensende? 
Du kan bare bruke 4 ulike farger!

Hva er klokken?

Hallo LA!

Du drar fra Madrid kl 15:30 og fl yr til Los 
Angeles på 16 timer. Spania ligger 9 timer 
foran California. Hva må du stille klokken 
på når du er fremme?

Tidsforskjell

Mexico City er 13 timer bak Singapore, som er syv timer foran London. 
Hvis klokken er ti over fi re tirsdag morgen i London, hvilken dag og tid er 
det i de to andre byene?

SVAR, HVA ER KLOKKEN: 
Klokken må stilles til 22:30

SVAR, TIDSFORSKJELL: 
Singapore tirsdag kl 11:10, Mexico City mandag kl 22:10.
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“PAA KRYS OG TVERS”

- et tidsfordriv i ledige stunder! 

Dette var overskriften på den første 
norske kryssordoppgaven som så 
dagens lys i en avis i 1925. 

Det fantes enkle kryssordoppgaver 
i England allerede på 1800-tallet. 
Men det første moderne kryssord så 
dagens lys 21. desember 1913. Det 
var laget av Arthur Wynne. Wynne 
arbeidet for avisen New York World, og 
var ansvarlig for å fylle noen av sidene 
i avisens søndagsutgaver med vitser, 
gåter, vriene spørsmål, rim og vers. 
Oppgavene Wynne laget i starten var 
svært enkle, men de ble fort populære. 
Kravet om vanskeligere oppgaver 
meldte seg, andre amerikanske aviser 
kopierte Wynnes nyskapning, farsotten 
spredte seg til England - og 12 år etter 
ble altså kryssordet adoptert i Norge. 
  
Den første oppgaven til Wynne hadde 
tittelen WORD-CROSS PUZZLE 
- altså “ordkryss-
oppgave”. 
Men den på- 
følgende søndag 
var dette endret til 
CROSS-WORD 
PUZZLE. 

I dag finnes kryssordoppgaver på alle 
de skriftspråk som lar seg bruke i en 
slik sammenheng. Bruken av syno-
nymer, oppgavenes oppbygning og 
vanskelighetsgrad varierer fra land til 
land, men ideen bak alle oppgaver er 
den samme som Arthur Wynne intro-
duserte i 1913. 
  
Selv fant Arthur Wynne aldri svaret på 
hva som var årsaken til at kryssord slo 
så godt an. Wynne var en beskjeden 
herre, som mente at ideen bak kryss-
ord var like gammel som språket, og at 
hans bidrag kun var å introdusere de 
sorte rutene. 
  
Et rutediagram, ord vannrett og 
loddrett, sorte ruter her og der - det 
er ingrediensene. Dette var det Arthur 
Wynne oppdaget - det han ga men-
neskeheten var søvnløse netter for å 
finne de to manglende bokstavene på 
12 loddrett... 

Verdens første kryssord, på trykk i avisen “New York World” 21.12.1913



Såkorn
 “Løft ditt hode, du raske gutt! 
Om et håp eller to ble brutt, blinker et nytt 
i ditt øye, straks det får glans av det høye!”.  
                   Bjørnstjerne Bjørnson

LØSNING:



Vannrett

  1. Lesebok
  4. Spørre, be om
  7. Fredsfugl
10. Idrettsdisiplin
13. Mesterskap
14. Fisk
15. Være sint
16. Absolutt, fullstendig
19. Hilsen
20. Av samme ulla
21. Plass
23. Vi to
25. Tidligere
27. Ærfuglen
29. Handelsavtale
31. Utskille
33. Tillatelse, lov
36. Pause
37. Ambolt
38. Varm drikk
39. Fangen
42. Egen
43. Ordner sengen
44. Øyboer

Loddrett

  1. Fremskritt, forskudd
  2. Disney-figur
  3. Centimeter
  4. Fristed
  5. Bunt
  6. Gruvedel
  7. Avtale, forretning, handel
  8. Sikt
  9. Spise
11. Behandlede
12. Den freidige personen
17. Fottøy
18. Holde munn
22. Restene
24. Broderi
26. Brenne
28. Til side, borte fra
30. Nyeste
32. Germaner
34. Profet
35. Stjerne
36. Skred
40. Senior
41. Antall bud

Norwenglish kryssord er et tospråklig kryssord. Her er det flere 
varianter å velge mellom, men det vanligste er en versjon der alle nøkkelordene 
er skrevet på norsk og løsningsordene er både norske og engelske. Siden man 
her ikke vet hvilke av løsningsordene som er norske eller engelske må man 
nødvendigvis prøve seg litt frem, noe som tilfører litt ekstra hodebry.

Norwenglish

Nøkkelord: Alle på norsk
Løsningsord: Både norske og engelske.



Såkorn
 “Jeg skal jo bare en gang vandre gjennom 
denne verden. Alt det gode jeg kan gjøre, 
all den vennlighet jeg kan vise noe 
menneske, må jeg gjøre nå - må jeg ikke 
utsette og forsømme, for jeg kommer 
aldri denne veien igjen”.          
              Henry Drummond

LØSNING:



Finn 23 by- og stedsnavn:

Såkorn
 “Det meste ordner seg 
bare perspektivet blir stort nok.”







Fyll inn de tomme feltene med bokstavene fra A til D.

Tallene til venstre for det tomme rutenettet (på grønn 
bunn) indikerer hvor mange ganger hver enkelt bokstav 
skal være med i hver vannrette rekke. Her står det f.eks. 
1 under C i den første vannrette rekken og det betyr at C 
skal være med en gang i denne rekken.

Tallene over det tomme rutenettet (gult) indikerer hvor 
mange ganger hver enkelt bokstav skal være med i hver 
loddrette kolonne.

Naboruter, vannrett eller loddrett, skal ikke inneholde den samme bokstaven.

1 2

3 4

LØSNING:

1234



I selvbyggerkryssord er det ingen nøkkelord, men alle løsningsordene er oppgitt 
i en egen liste. For å hjelpe deg på vei er et ord satt inn i diagrammet. 

Du skal nå pusle seg frem til løsningen simpelthen ved å plassere ordene 
inn i diagrammet!

2 bokstaver:

SU

3 bokstaver:

GNU
ISE
MÅR
ULV

4 bokstaver:

AGAM
KUDU
LØVE
REIN

5 bokstaver:

BJØRN
EKORN
HJORT
KAMEL
LAIKA
SKUNK
VARAN

6 bokstaver:

GASELL
OZELOT
RØDREV
SJAKAL

7 bokstaver:

LEOPARD
NEBBDYR
PUNGDYR

8 bokstaver:

GREVLING
POLARREV

9 bokstaver:

SPRINGMUS

10 bokstaver:

ORANGUTANG

12 bokstaver

HULEPINNSVIN



Vannrett

1. Aksjon
10. Ullprodusent
11. Beger
12. Etterspurte
14. Oppfostret
15. Tevling
17. Lettfattelig
19. Bedårende
23. En Behn
24. Angriper
25. Gudinne
28. Klokkeslett
29. Distraherer

33. Løs
34. Drister seg til
35. Syv dager
36. Fordypning
37. Avkok
38. Gnagd
39. Byge
40. Skillemynt 
 i Laos
41. Amorin
42. Høyakte
 
 

Loddrett 

1. Elv i Møre 
 og Romsdal
2. Blokk
3. Kolle
4. Prydplante
5. Betydelige
6. Snaut
7. En Amin
8. Klo
9. Forsømmer
13. Underlig
16. Om
17. Gjerrigknark

18. Belære
20. Plass
21. Gresser
22. Apparat
26. Pålegg
27. Bistand
29. Pater
30. Elliptiske
31. Duskregne
32. Banke ut
40. Gjøn
41. Artikkel



Gå inn ved pkt. A og kom ut igjen i pkt. B  

A

B

Gå inn et sted og ut et annet.



Såkorn
“Livet kan kun forståes baklengs, 
men - det må leves forlengs”.
                     Søren Kierkegaard

B

A

Gå inn ved pkt. A og kom ut igjen i pkt. B  

Såkorn
 “En reise på tusen mil starter 
med ett skritt”.
     Kinesisk ordtak

 



Såkorn
 “Det er viktig å skape gylne 
øyeblikk. Sammen med noen”. 
               Anne Enger Lahnstein

Let i bokstavdiagrammet og se om du fi nner igjen alle landene / byene / 
stedene fra listen under. Sjømannskirken er representert i alle disse. 
Du kan lete vannrett, loddrett, på skrå, baklengs og forlengs. Lykke til.



Sudoku
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Sudoku 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. Det får du også sjansen til å prøve på de neste sidene!

Navnet kommer av de japanske ordene for tall (sū) og én eller alene (doku), og 
er en forkortelse for frasen «数字は独身に限る» (Sūji wa dokushin ni kagiru), et 
ordspill som henspiller på at tallene må stå alene. (Wikipedia)

数字は独身に限る

1 2

3 4



5 6

7 8

9 10



11 12

13 14

15 16



17 18

19 20

21 22



23 24

25 26

27 28



Codedoku

Et ord fra et ordtak er “gjemt” 
(gule ruter) i oppgaven og ordet kan 
leses ovenfra og ned når brettet er 
løst. Alle bokstaver man trenger for å 
løse brettet finnes som startbokstaver.

Oppgave: 

Den …….................... gir seg.

Namedoku

Et kvinnenavn på 8 bokstaver er 
“gjemt” i oppgaven. Når brettet er 
løst vil man kunne lese navnet 
vannrett, loddrett eller på skrå. 
Alle bokstaver man trenger for å løse 
brettet finnes som startbokstaver.

Worddoku

Brettet er bygget opp ved å benytte 
bokstavene i et forutbestemt ord. 
Alle ordets bokstaver er representert 
som startbokstaver i brettet og løser 
man oppgaven riktig vil man til slutt 
se et “skjult” ord dukke opp. Ordet 
kan leses vannrett, loddrett eller 
på skrå.

LØSNINGER:

klokeste - Veronika - påskebrun



Såkorn
“Selv et høyt tårn begynner 
på bakken”.             Japansk ordtak

1 2 3

4

5 6 7

8 9 10

11 12 13



14 15 16

17

20 21 22

23 24 25

26 27 28

18 19







Velkommen hjemom 
verden rundt!


