
 

 

Vendespil 
 

Målgruppe 

8 –10 år 

11-14 år 

15 år og opefter  

Årstid 

Forår 

Sommer 

Efterår 

Tid 

20-40 min 

Sted 

Udendørs 

Formål med aktiviteten 

Pigerne lærer om hvilke knob og besnøringer, som bruges i hvilke sam-

menhænge, og en lille historie bag dem.  

Materialer 

− En grøn snor  

− Andet snor i forskellige farver 

Sådan gør du 

Version 0,5 – den letteste (til de yngste) 

1. pigerne ankommer med deres patrulje 

2. de skal så sætte sig ned foran det udlagte vendespil 

3. Pigerne skiftes så en efter en til at prøve at få et par i spillet – 

vender man to der ikke passer sammen er det den næstes tur 

4. Spillet fortsætter indtil alle brikkerne er blevet fundet med deres 

makker 

5. Man kan evt. tælle point og se hvem der har flest par.  

 

Version 1. 

1. Pigerne bliver inddelt i små grupper (2-3 pers. Pr. gruppe eller 

patruljer, så de er mod hinanden)  

2. Nogle meter foran hver af grupperne lægger du et komplet ven-

despil med bunden i vejret.  

3. Pigerne får at vide, at de én af gangen skal løbe ned til brik-

kerne, vende to og se om spørgsmålet og knobet passer sam-

men. Passer brikkerne sammen, tager hun dem med tilbage til 

holdet, hvorefter den næste løber.  



 

 

4. Passer de ikke sammen, vender hun dem om igen og løber til-

bage til sin gruppe 

5. Her kan hun så fortælle hvad hun vendte, og så kan den næste i 

gruppen løbe 

6. Når de har parret alle brikkerne, snakker I om hvorledes deres 

par svarer overens med facit, eller hvad der evt. kunne være 

gjort anderledes.  

 

Version 2 

1. Fortællingerne om de forskellige knob læses højt for pigerne 

2. Pigerne bliver så inddelt i små grupper (2-3 pers. Pr. gruppe)  

3. Vendespillet placeres så på to borde/bænke med nogle meters 

afstand fra hinanden. Sådan at delen med tekst er ved den ene 

bænk og brikkerne med billede er ved den anden bænk 

4. Pigerne skal så én af gangen fra hvert hold først vende en brik 

fra den ene station og så løbe hen og vende en brik ved den an-

den. Hvis de ikke passer sammen vendes brikkerne om igen, og 

den næste i gruppen løber 

5. Dette fortsætter indtil alle brikkerne væk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Du skal binde 

to nogenlunde 

lige tykke 

stykker reb 

sammen, hvil-

ket knob bru-

ger du? 

 

 

 

Råbåndsknob 

Din venindes 

tørklæde er 

gået op, hvil-

ket knob vil du 

bruge? 

 

 

 

Venskabsknob 

 

 

Det er mor-

gensamling, 

og flaget skal 

hejses, hvilket 

knob vil du 

bruge? 

 

 

 

Flagknob 

Din veninde er 

ved at drukne 

og du skal rede 

hende. Hvilket 

knob kan i 

særlig grad 

komme jer til 

gavn? 

 

Pælestik 

Du skal bygge 

et spisebord 

vha. pionering, 

hvilket knob vil 

du starte din 

besnøring 

med? 

 

 

 

Tømmerstik 

Du har bygget 

et spisebord 

vha. pionering 

og skal nu af-

slutte besnø-

ringen. Hvilket 

knob bruger 

du? 

 

Dobbelthalvstik 

Du skal bygge 

en trebuk. 

Hvilken besnø-

ring vil du 

bruge? 

 

 

Ottetalsbesnø-

ring 

Du skal binde 

bænkene fast 

på spisebordet. 

Hvilken besnø-

ring vil du 

bruge? 

 

 

Vinkelbesnøring 

 

Du er ved at 

bygge en ind-

gangsportal og 

skal snøre en 

rafte fast i en 

vinkel som 

IKKE er 90°. 

Hvilken besnø-

ring vil du 

bruge? 

 

 

Vinkelbesnøring 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Facit til leder:  

 

Du skal binde to reb sammen, hvilket knob bruger du? 

- Råbåndsknob  

 

Din venindes tørklæde er gået op, hvilket knob vil du bruge? 

- Venskabsknob  

 

Det er morgensamling, og flaget skal hejses, hvilket knob vil du bruge?  

- Flagknob  

 

Din ven er ved at drukne og du skal rede hende, hvilket knob kan 

komme jer til gavn?  

- Pælestik  

 

Du skal bygge et spisebord vha. pionering, hvilket knob vil du starte din 

besnøring med?  

- Tømmerstik  

  

Du har bygget et spisebord vha. pionering og skal nu afslutte besnørin-

gen. Hvilket knob bruger du?  

- Dobbelthalvstik  

 

Du skal bygge en trebuk, hvilken besnøring vil du bruge?  

- Ottetalsbesnøring  

 

Du skal binde bænkene fast på spisebordet. Hvilken besnøring vil du 

bruge?  

- Vinkelbesnøring  

 

Du er ved at bygge en indgangsportal og skal snøre en rafte fast i en 

vinkel som IKKE er 90°. Hvilken besnøring vil du bruge?  

- Krydsbesnøring  

 


