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16255|Marken 

Et spennende spill med flere spillevarianter som er morsomme for barn i alle aldre. De yngste barna 
trener finmotorikken og de litt eldre reaksjonsevnen – i tillegg til at spillet får opp følelsen for form og 
farge. 

 

Alder: 3- 99 år 

Antall spillere: 1-4 

Innhold: 42 trefigurer, 1 fargeterning, 1 figurterning. 

 

De små larvene er oppspilte for i dag skal de få nye klær! Det blir mange variasjoner med alle de ulike 
fargene og formene som finnes. Det er ikke lett å velge, så larvene bestemmer seg for å bruke en 
terning til å finne de nye klærne. Del etter del tres på avhengig av hva terningen viser. Følg nøye med 
på terningene – det er viktig å finne riktig form og farge. 

 

Forberedelser: 

Hver spiller velger en larve, deretter legges de 42 trebitene utover bordet sammen med terningen. 

 

Spilleregler: 

Den yngste spilleren starter og slår begge terningene. Spilleren må så finne igjen samme farge og 
form blant trebitene på bordet, f.eks. hvis fargeterningen viser gul og formterningen en sirkel, så skal 
spilleren finne en gul ball. Når han/hun har funnet riktig bit tres den på larven. Hvis formterningen viser 
et hjerte kan spilleren fritt velge form, men fargen må være som fargeterningen viser. Iblant hender det 
at det ikke finnes flere former i riktige farge igjen. Det betyr at turen går videre til neste spiller uten at 
larven har fått et nytt ”klesplagg”. 

Vinner: 

Vinneren er den som først har kledd på larven 6 ”klesplagg” 

 

Enklere versjon for de yngste: 

Motorikken trenes ved fri lek og ”påkledning” av larvene 

 

Versjon for litt eldre barn: 

Spilles som beskrevet over, men med unntak av at alle barna skal finne riktig farge og form som 
terningene viser – og den som raskest finner biten får tre den på sin larve. Hvis to spillere er like raske 
får de hver sin bit. Om noen tar feil figur må han/hun ta en av sine biter av og legge den tilbake på 
bordet. 

Ha det gøy på larvenes moteshow! 


