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16255|Masken 

 

Ett spel som kan spelas på många olika sätt och är roligt både för äldre och yngre barn. Utöver yngre 
barn som tränar sin finmotorik och äldre barn som tränar sin reaktionsförmåga, tränar spelet också 
upp känslan för färg och form 

 

Ålder: 3- 99 år 

Antal spelare: 1-4 

Innehåll: 42 träfigurer, 1 färgtärning, 1 figurtärning. 

 

De små larverna är uppspelta för idag ska de få nya skinande kläder.  Det finns en stor variation för 
det finns många olika färger och många olika former. Det är inte lätt att välja så larverna bestämmer 
sig för att använda en tärning för deras nya kläder. Del efter del träs på beroende på vad som kommer 
upp på tärningarna. Titta efter ordentligt vad som kommer upp på tärningarna, det är viktigt att hitta 
rätt form och rätt färg. 

 

Förberedelse: 

Varje spelare väljer en larv och placerar den framför sig på bordet. De 42 träbitarna läggs mitt på 
bordet med tärningarna bredvid 

 

Spelregler: 

Den yngsta spelare börjar och slår tärningen. Den ena tärningen visar färg och den andra visar form. 
Spelaren måste hitta exakt samma färg och form bland träbitarna på bordet d.v.s. om färgtärningen 
visat färgen gul och formtärningen en cirkel, måste spelaren hitta en gul boll. Om han/hon hittar rätt 
träs den biten på larven. Om ett hjärta kommer upp på tärningen med former får spelare fritt välja form 
men färgen måste vara den som färgtärningen visar. Ibland händer det att det inte finns någon form 
med rätt färg och det är ju synd för då går spelet vidare utan att larven kan få ytterligare klädesplagg. 

 

Spelslut: 

Vinnare är den som först klär på larven 6 klädesplagg 

 

Lättare version för yngre barn: 

Motoriken tränas genom fri lek och att fritt trä ”kläderna” på larven 

 

 

 



Version för äldre barn: 

Spela som beskrivet ovan men med undantaget att alla barnen får leta efter rätt färg och form och den 
som snabbast hittat rätt bit får trä den på sin larv. Är två spelare lika snabba får de varsin bit. Om 
någon tar fel figur måste han/hon plocka av en av sina bitar och lägga tillbaka den på bordet 

 

Ha det så roligt på larvernas modeshow! 

 


