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Alquerque      Nr.1   

 

Materialet:  

Spillet består af en spilleplade i træ 

med 25 huller og en plastoverflade. 

Dertil bruges 2x12 brikker i forskelligt 

materiale (træ og jern).  

Underholdende spil for 2 personer.  

 

 

 

Spillets regler:  

Ved begyndelsen af spillet stilles brikkerne op på hver sin halvdel. Det midterste hul er tomt. En 

brik kan flyttes til et tilstødende hul. Hvis en spillers brik står overfor en af modspillerens brikker, 

og der er et tomt hul bag ved denne brik, kan spillerens brik springe over modspillerens brik. 

Brikken er da slået og skal fjernes fra spillepladen. Det er tilladt at springe over flere brikker. Hvis 

en brik har mulighed for at slå en modstanders brik, men ikke gør det, fjernes brikken fra spillet. 

Den spiller, der først har slået modstanderens brikker har vundet.  

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små.  

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Æselspil m. punkt    Nr. 2  

 

Materialet:  

Almindeligt æselspil forsynet med 

punktafmærkning. 

 

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Kortene blandes og fordeles mellem 

deltagerne. Hver deltager anbringer sine kort i 

en bunke foran sig med bagsiden opad. Den 

yngste deltager starter og der fortsættes i urets 

retning. 

Deltagerne vender på skift det øverste kort i 

deres bunke og anbringer det foran deres 

bunke med billedsiden opad. 

Hvis en deltager vender et kort, der i opad- 

eller nedadstigende rækkefølge passer på et 

kort, vendt af en anden deltager, anbringes 

kortet ovenpå dette kort. Dvs. at man både 

kan lægge kort nummer 6 og kort nummer 8 

oven på kort nummer 7. Herefter får 

deltageren ret til at anbringe endnu et kort, 

enten et kort fra sin bunke af allerede vendte 

kort, eller et kort, der endnu ikke er vendt. 

Således fortsættes, indtil deltageren vender et 

kort, der ikke passer noget sted. Turen går så 

videre til næste deltager. 

Når en spiller vender kort nummer 1, lægges 

dette kort midt på bordet med billedsiden 

opad. Ovenpå dette kort, skal deltagerne 

anbringe kort i opadstigende rækkefølge 

efterhånden som de vendes, dvs. ovenpå kort 

nummer 1 lægges kort nummer 2, oven på 

kort nummer 2 lægges kort nummer 3 osv. 

men ellers gælder de samme regler som nævnt 

ovenfor. 

Kort der passer på midterbunken, skal 

placeres på midterbunken og må ikke placeres 

andre steder. Hvis et kort ikke passer på 

midterbunken, men kan passe på flere af de 

andre deltageres bunker, skal kortet anbringes 



hos den deltager, der sidder nærmest på ens 

venstre side. 

Æselkortet 

Hvis en deltager overser en mulighed for at 

komme af med et kort, får deltageren 

æselkortet og kaldes “æsel”. Desuden får 

deltageren et kort fra hver af de andre 

deltageres bunker med ikke-vendte kort. 

Næste gang en anden deltager overser en 

mulighed for at lægge et kort, går æselkortet 

videre til denne deltager. 

Når en deltager har vendt alle sine kort, og 

turen kommer denne deltager igen, vender 

deltageren sin bunke med bagsiden opad og 

begynder forfra med at vende kortene. 

Hvem vinder 

Den deltager, der først kommer af med alle 

sine kort, har vundet. Hvis deltageren har 

æselkortet, er det dog den deltager, der bliver 

næst hurtigst færdig som vinder æselspillet 

  

Materialet stimulerer: Samspil, regelleg og det at vente på tur. 

Begrænsninger: Kræver en kognitiv forståelse og udviklingsalder omkring de 5 til 6 år. Kræver at 

man kender tal og kan aflæse dem. 

Mål-/Børnegruppe: 5 til 6 år og opefter. 

Pris: 120 kr.  

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 



Braham’s tårn     Nr. 3  
 

Materialet: 

Spillet består af en træplade med 3 

pinde, samt 3 runde skiver i 

forskellige farver og størrelser.  

(rød, blå, grøn).  

 

 

 

Spillets regler:  

Problemløsning. Alle skiverne sættes på den første pind, sådan at den største skive er nederst og den 

mindste skive er øverst. Målet er at få flyttet alle skiverne over på en anden pind, sådan at de sidder 

i præcis samme rækkefølge. Reglerne er, at man kun kan flytte en skive ad gangen, og man må 

aldrig lægge en større skive ovenpå en mindre. 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Problemløsning. 

Begyndende talforståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Æblespil     Nr. 4  
 

Materialet: 

Spillet findes i 3 udgaver, lille, 

mellem og stor m. tilsvarende 

terninger og æbler (perler). 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Æblespillet kan spilles alene eller sammen med andre. Man kaster en terning og sætter et antal 

perler på træet, svarende til det antal, øjnene på terningen viser. 

Når flere spiller sammen får hver spiller en plade med et æbletræ. Terningen går på tur og der 

sættes perler på æbletræet. Den der først får fyldt træet har vundet. 

Spillet kan også anvendes som en slags puslespil, hvor man bare sætter perlerne på træet og bruger 

det til indlæring af antal. 

 

 

Materialet stimulerer: Øje/håndkoordination, taktile og kognitive funktioner. 

Begrænsninger: Børn med begrænsede kognitive og motoriske færdigheder. 

Mål-/Børnegruppe: 3 - 6år. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Rævespillet     Nr. 6 
 

Materialet: 

Spillet består af et spillebræt i 

træ med 33 huller og 

plastoverflade. Dertil 22 

spillebrikker (20 får og 2 ræve) 

altså forskellige typer brikker.  

 

 

Spillets regler:  

Spillet spilles af 2 personer, den ene er fårehyrde og den anden flytter rundt med de 2 ræve. Fårene 

placeres som angivet på billedet og rævene placeres i fårefoldenes øverste hjørner. For hyrden 

gælder det om at få så mange får som muligt hjem i folden – men ræven spiser løs.  

Man skiftes til at flyttes en brik. Får kan kun rykke frem, til siderne, skråt – men aldrig tilbage eller 

over en ræv. Rævene må rykke frit. En ræv ”æder” et får, når den hopper over det. Ræven kan også 

”æde” flere får i samme træk, hvis den kan springe fra det hul den landede i, over et nyt får og ned i 

et hul lige bag det. Når ræven ikke opdager, at den kan æde et får, får hyrden lov til at tage ræven 

ud af spillet, sådan kan hyrden blive af med rævene. Hyrden vinder når han har ni får i folden, eller 

hvis han har uskadeliggjort begge ræve. Ræven vinder hvis der er færre end ni får tilbage på 

spillepladen.  

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 8 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe:  Blinde og stærkt svagsynede børn fra 8 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 



Banko      Nr. 7 
 

Materialet: 

Spilleplader med tal i både sort 

og punkt, samt 

afdækningsbrikker.  

 

 

 

 

Spillets regler:  

Banko er et tal spil, bestående af 90 numre, som råbes op af en ”opråber”. I banko spiller man om at 

få 1 række, 2 række og til sidst fuldplade. I spillet om 1 række, har man bingo, når alle tallene på en 

vandret række er udtrukket. 

Herefter spilles der videre på samme plade, indtil der er fundet en plade, hvor alle tal på 2 vandrette 

rækker er udtrukket. 

Og til sidst spilles der videre om fuld plade. Her skal man have samtlige tal udtrukket på én plade 

for at have bingo. Herefter begynder vi forfra med at spille om én række. 

 

Materialet stimulerer: Lyst og mulighed for at deltage i leg og spil sammen med seende 

kammerater og voksne. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og svagsynede med et udviklingsniveau fra 5 år. 

Pris: DKK 30,00 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Ringpusle      Nr. 8 
 

Materialet: 

Træramme med en rund fast 

brik i midten samt med 5 

ringe i forskellige størrelser 

og farver.  

 

 

 

 

Spillets regler:  

Puslespil til leg og indlæring for småbørn. 

 

Materialet stimulerer: Samarbejde hånd/hånd. Farvegenkendelse. Genkendelse af størrelse (større 

og mindre).  

Mål-/Børnegruppe: Blinde og (stærkt) svagsynede børn fra 0 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

  

 

 

 



Brætspil med 13 huller   Nr. 9 
 

Materialet: 

Aflang træplade med 13 huller samt 

13 ens brikker.  

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Spil for 2 personer. Kom alle brikkerne i hullerne. Efter tro fjerner hver spiller nu, 1,2 eller 3 

brikker på række. Spilleren som fjerner den sidste brik taber. 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Begyndende talforståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Daldøs      Nr. 10 
 

Materialet: 

Spillet består af et spillebræt 

med huller ordnede i tre 

rækker. To specielle terninger 

samt (2x14) brikker. 

Brikkerne skal være af to 

forskellige slags.  

 

 

Spillets regler:  

Ved spillets begyndelse står brikkerne 

opstillet i brættets ydre hulrækker, så at 

midterrækken er fri. Endvidere er der to 

terninger af særegen form, langstrakte med 

tilspidsede ender, så at de kun kan ligge på 

fire sider. 1’eren kaldes ”dallen”.  

Daldøs er et angrebs- og forsvarsspil, hvor det 

gælder om at slå modstanderens pinde af 

brættet. De to spillere har brættet mellem sig 

og hver sin pinderække opstillet i 

udgangsposition, det vil sige i yderrækken 

med henholdsvis den flade og den skrå ende 

opad. Terningerne bestemmer, hvor mange 

pladser man må flytte, og brikkernes rute: Fra 

den runde ende i midterrækken, videre ind i 

modstanderens udgangsrække, derfra tilbage i  

 

 

midterrækken osv. i et kredsløb, der først 

ender, når pinden er slået eller spillet slut.  

Der kastes med begge terninger samtidig, og 

de opnåede værdier kan efter behag bruges på 

én pind eller deles på to, én for hver terning. 

Først slår man om hvem der skal begynde, og 

her har højeste kast vundet (dallen tæller som 

nævnt før 1). Derefter begynder det egentlige 

spil, som i første omgang drejer sig om at slå 

en dal, ingen pind må nemlig bringes i spil, 

før den er ”fordallet” det vil sige vendt med 

den anden side opad og samtidig flyttet én 

plads frem (dallens værdi). Når det er sket, er 

brikken fri og kan uden videre flyttes efter 

terningernes anvisning. Det er vigtigt at 

udnytte sine daller, så man hele tiden har 

kampklare pinde stående parat, men dallen 



kan også bruges til almindeligt træk med en 

allerede fordallet pind. Slås to daller samtidig, 

har man ret til et ekstrakast. 

Man må ikke springe over sine egne pinde, 

men nok over modpartens. Hvis man ved 

flytning af en pind rammer et hul, som 

optages af en fjendtlig pind er denne, uanset 

om den er fordallet eller ikke, slået og kan 

fjernes fra brættet. Det er, som man hurtigt vil 

opdage, fordelagtigt at have fordallede pinde 

stående forrest i sin række, hvor de hurtigt 

kan gå til angreb, når modspillerens brikker 

rykker ind i midterrækken, men også 

pladserne bagerst i fjendens række er gunstige 

at besætte.  

Hvis begge spillere er enige om det, kan 

partiet erklæres uafgjort, men principielt 

fortsættes der, til en af parterne er slået, det 

vil sige har mistet alle sine pinde.  

Et par spilleeksempler:  

Falder et kast på 1 og 2 gives følgende 

muligheder: Man kan fordalle en pind og 

flytte den 3 pladser frem eller fordalle og 

flytte 1 frem samtidig med, at man flytter en 

allerede fordallet pind 2 pladser frem. Men 

man kan også bruge værdierne 1 og 2, samlet 

eller delt, på allerede fordallede pinde.  

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 8 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 8-9 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Geometrisk pusle    Nr. 11 
 

Materialet: 

3 trærammer med fordybninger 

af en trekant, firkant og cirkel. 

Dertil tilhørende brikker i 

forskellige former og farver.  

 

 

 

Spillets regler:  

Formålet er at skelne mellem former og placere dem rigtigt i rammen. Kan bruges som puslespil 

eller der kan komponeres et spil med uddeling af brikker som lægges tur eller efter slag med 

terning. Brikkerne kan også gives en værdi og tages fra rammerne osv. 

 

 

Materialet stimulerer: Skelnen mellem former. Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde 

hånd/hånd. Styrke samspil, vente på tur. Begyndende forståelse for geometri. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 5 år. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 5 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Altid Atten      Nr. 12 
 

Materialet: 

Spillet består af en plastramme med 9 felter samt 9 plastbrikker med punkttallene 2-10 brikkerne er 

afskåret i øverste højre hjørne.  

 

Billede mangler - opdateres 

 

Spillets regler:  

Brikkerne fra 2-10 skal anbringes i fordybningerne, således at summen, sammentalt i vandret, lodret 

eller skrå retning, altid bliver atten. Det volder lidt besvær at finde ud af det, men spillet er et 

fornøjeligt tidsfordriv. 

Opgaven kan gøres sværere ved at udelade nedstående lille vink: 

Prøv at starte med 6 tallet i midten.  

 

 

Materialet stimulerer: Træning i addition og kombineringsevne. Anvendeligt til 

matematikundervisning.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 5 år.  

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede fra 8-9 års alderen.  

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Brik pusle     Nr. 13 
 

Materialet: 

Underholdning for 1 person. 

Spillet består af en træramme, 9 

træbrikker med søm i midten 

samt 6 spilleplader.  

 

 

 

Spillets regler:  

De 6 spilleplader repræsenterer 6 forskellige spil og er nummererede ved de afhuggede hjørner. Ved 

spillets start, lægges brikkerne i rammen som vist på spillepladen, feltet med trekanten skal være 

tomt. Spillet går ud på at flytte det store kvadrat hvem på den plads, som er vist med to cirkler, ved 

at skubbe brikkerne rundt i rammen. Brikkerne må altså ikke løftes ud af rammen under spillet.  

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Matematisk 

forståelse.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Stenbæks Roulette     Nr. 14 
 

Materialet: 

Spillet består af en skive med 

viser samt 8 brikker i 

forskellige former og farver. 

Brikkerne medfølger samlet i 

en plastramme. 

 

 

 

Spillets regler:  

Spillereglerne kan man selv komponere, f.eks. kan viseren snurres eller flyttes efter slag med en 

terning. Hver spiller kan få brikker i enten samme form eller i forskellige former/farver. Brikkerne 

kan sættes på rouletten eller lægges i rammen. Brikkerne kan også gives forskellige værdier der 

sammentælles. 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Vente på tur. Tælle og 

skelne former og evt. farver. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 3 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 3 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



L-spillet      Nr. 15 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade i 

træ. Dertil 2 L-formede brikker 

(taktilt forskellige) samt 2 ens 

kvadrater.  

Spilles af 2 personer. 

 

 

 

Spillets regler:  

De 2 spillere har hver sin L-formede brik, som har forskellig overflade og farve. Én spiller flytter 

sin L-brik, der må vendes og drejes på alle måder. Når L-brikken er anbragt i spillefeltet skal 1 af de 

kvadratiske små brikker flyttes efter spillerens eget valg. Derefter er det modpartens tur – spilleren 

må altså flytte sin egen L-brik + 1 kvadratbrik. Den spiller der får anbragt sine brikker, sådan at 

modspilleren ikke kan flytte sine brikker, har vundet. 

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



4 på stribe      Nr. 17 
 

Materialet: 

Spillet består af en træramme 

med 42 huller samt (2x21) 

brikker.  

Spilles af 2 personer fra 5 år. 

 

 

 

Spillets regler:  

Hver spiller får 21 brikker i samme farve. Det ene sæt brikker er forsynet med et hul. Spillerne 

anbringer efter tur en brik i spillerammen. Formålet med spillet er at få fire brikker på stribe, enten 

lodret, vandret eller diagonalt. Det er samtidig begge spilleres opgave at hindre modparten i at 

anbringe sine brikker på stribe. Den der først får 4 ens brikker på stribe har vundet.  

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Matematisk forståelse 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Find den rigtige    Nr. 18 
 

Materialet: 

Spillet består af 6 spilleplader 

samt brikker i fibermateriale af 

forskellige former, 

farver/mønstre. 

Brikkernes taktile overfalder 

benævnes flg.: Riflet fløjl, glat, 

stramaj og lærred.  

For småbørn. Maks 6 deltagere.  

 

Spillets regler:  

Hver deltager får en spilleplade og brikkerne anbringes i en æske. Første spiller tager en brik, og 

fortæller om dens egenskaber og spørger sin sidemand til venstre, mangler du den? Brikken 

anbringes efter form og overflade, f.eks. en cirkel med stramaj anbringes under cirklen og udfor 

stramaj. Mangler spilleren ikke brikken lægges den tilbage i æsken, og så er det den næstes tur til at 

tage en brik op og spørge. Man bliver ved, til spillepladerne er fulde. 

 

 

Materialet stimulerer: Træning i at skelne form/overflade/antal. Samarbejde hånd/hånd. Styrke 

samspil, vente på tur. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 4 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 4 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Uno       Nr. 20 
 

Materialet: 

Spillet består af 108 spillekort i fire 

forskellige farver med 

punktafmærkning.  

19x kort 0-9 i røde, 19x kort 0-9 i 

grønne – 19x kort 0-9 i blå – 19x kort 

0-9 i gule.  

8x stopkort – 8x vendekort – 8x træk 

2 kort – 4x skift farve kort – 4x skift 

farve-træk 4 kort.  

Spillets regler: 

Hver spiller får 7 kort, resten af kortene 

lægges på bordet med et vendt kort. Man 

spiller hele tiden ud fra kortets farve, symbol 

eller tal. Du kan altså også skifte farve ved at 

spille et kort med samme tal, men med ny 

farve. Næste spille må da følge den nye farve 

på kortet eller spille samme tal, men med en 

tredje farve. Stopkort, vendekort og ”træk op” 

kort skal også have samme farve når de 

lægges ned. Ved stopkort springer man den 

næste spiller over og han/hun sidder over 

denne runde. Ved vendekort skiftes der 

retning og runden kører den modsatte vej. 

Ved ”træk op” kort skal næste spiller trække 

det antal kort der står, op fra bunken og spillet 

kører videre til den næste. Kan man ikke 

lægge noget kort ned, af dem man har på 

hånden, skal man trække et nyt kort fra 

bunken, og spillet går videre til den næste 

spiller. Skiftfarve kort giver dig mulighed for 

frit at vælge den farver du ønsker at spillet 

skal fortsætte med, indtil en anden spiller 

skifter farven.  

For at kunne spille de sidste kort ud, skal du 

sige ”UNO”, når du spiller dit næstsidste kort. 

Du fortæller hermed dine medspillere at du 

kun har ét kort tilbage på hånden. Glemmer 

du at sige ”UNO” inden den næste spiller 

trækker op, skal du selv trække 2 kort op fra 

bunken, samtid med at du sidder over en 

runde. Den som først kommer af med alle sine 

kort vinder runden.  

Find også spillereglerne på nettet. 

 



Materialet stimulerer: Samspil med andre, vente på tur, regelleg. 

Begrænsninger: Kræver en kognitiv forståelse af tal, farver, symboler med mere. 

Mål-/Børnegruppe: Børn, der kan genkende og matche farver, symboler, tal med mere. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Væddeløb      Nr. 23 
 

Materialet: 

Spillet består af en plastspilleplade 

med metalindlæg, 5 brikker med 

magneter samt multiplikationskort, 

der indeholder den lille tabel på 

punkt, med facit angivet på 

bagsiden.  Maks. 5 personer. 

 

 

Spillets regler:  

Væddeløb spilles ved at hver af eleverne anbringer en brik i et af startfelterne. En opråber læser 

tabelopgaven højt. Den elev, der først giver det rigtige svar, flytter en plads frem. 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Træning og indlæring af små tabeller og enkle regnefunktioner. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 8 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 8 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Sorte Per     Nr. 29 
 

Materialet: 

Almindeligt sorteperspil forsynet med 

punktafmærkning. 

4 år (sammen med en voksen) 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Spillet spilles efter de gængse regler. – Spillerne samler stik ved at trække kort hos hinanden efter 

tur. – for ikke at have for mange kort på hånden kan med tillige trække kort fra ”bunke” – Den 

spiller der sidder med Sorteper til sidst har tabt. Den af de øvrige spillere, som har flest stik har 

vundet.  

 

 

Materialet stimulerer: Samspil, regelleg, turtagning. 

Begrænsninger: Kræver billedforståelse eller evne til at læse punktskrift. 

Mål-/Børnegruppe: 4 år (i samspil med en voksen) og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Memory for blinde    Nr. 30 
 

Materialet: 

Trækasser med 12 eller 30 rum. 

Hvert rum er forsynet med et låg. 

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Hukommelsestræning, undervisning, underholdning. Spil for flere personer. I hvert rum lægges 

småsager, to og to ens.  Lågene lægges på. Man spiller spillet som almindeligt memory. 

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Hukommelsestræning. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 3 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 3 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 
 

 



Terningespil for blinde   Nr. 31 
 

Materialet: 

Spillet består af én taktil terning, en bakke med 2x6 rum samt brikker med tal/øjne svarende til dem 

på terningen.  

Spilles af to personer siddende overfor hinanden.  

 

Spillets regler:  

Terningen slås ud i en bakke og aflæses: Den brik der svarer til den aflæse mængde fjernes fra 

bakken. Den der først får fjernet sine brikker har vundet.  

 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Begærlig (terningespil)   Nr. 33 
 

Materialet: 

Spillet består af en abacus og en taktil terning.  

Underholdning for flere personer.  

Spillet kendes også under navnet ”1-100”. 

En abacus kan anvendes til at føre regnskab. 

 

 

Spillets regler: 

Der bruges kun én terning. Hver spiller må, når det er hans/hendes tur, slå så mange gange med 

terningen han vil, og når han/hun stopper, føres summen af alle slagene ind i hans/hendes regnskab, 

hvorefter det bliver næste spillers tur. Det farlige er at så snart man slå en ener, stopper man 

automatisk og får ikke ført nogen point ind i regnskabet, uanset hvor meget man havde slået inden 

eneren kom. Den spiller der først når 100, har vundet. 

 

 

 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 



Alt besat (terningespil)   Nr. 34 
 

Materialet: 

Spillet består af en 

ramme med 7 rum, 10 

pinde til hver spiller og 

en taktil terning.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

Spillets regler:  

Der bruges 1 terning, og hver spiller starter med 10 pinde hver. Spillerne skiftes til at slå med 

terningen og slås der fx en 2’er, skal man lægge en pind i rum 2. Hvis der i forvejen ligger pinde i 

dette rum, skal man tage en, hvorefter turen går videre til næste mand.  

Man har lov at slå så mange slag man vil indtil man skal tage en pind hjem. Man må altså stoppe 

når man vil, men man skal slå mindst en gang. I felt nr. 6, må man gerne lægge en pind, selvom der 

i forvejen ligger én eller flere. Når man slår en 6’er må man slå igen, hvis man vil. Den der til sidst 

har pinde tilbage har tabt.  

 

 

Materialet stimulerer: Samspil, turtagning, regelleg. 

Begrænsninger: Kognitiv udviklingsalder og motorik, da pindene er tynde at holde fast i. 

Mål-/Børnegruppe: 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Terningespil (Bar røv)    Nr. 35 
 

Materialet: 

Spillet består af en samlebakke samt 6 taktile terninger.  

 

 

 

Spillets regler:  

Første spiller slå først med alle seks terninger. Man lægger alle 5’ere og to’ere til side og slå med de 

resterende terninger. Således bliver man ved med at slå, og hver gang der kommer en femmer eller 

en to’er, tager man dem fra. Først når man har taget alle terningerne fra er hans tur forbi. Alle slag 

hvor der var en femmer eller en to’er giver ingen point. Alle de øvrige giver så mange point som 

terningerne til sammen viser øjne. Den spiller der opnår højeste totalsum har vundet. 

 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Yoté      Nr. 36 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade med 

5x6 huller samt 2x10 brikker.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Hver spiller har 10 brikker, og skal forsøge, at slå alle modstanderens brikker af brættet. Den ene 

spiller sætter en brik i et vilkårligt hul. Den anden spiller anbringer en af sine brikker i et andet hul. 

Der anbringes en brik ad gangen. En spiller kan flytte rundt på sine brikker, selv om ikke alle 

brikker er anbragt på brættet. Nogle brikker kan beholdes som reserve til senere i spillet. Brikkerne 

kan flyttes et felt ad gangen i lige linje, men ikke diagonalt, og kun til et tomt hul. En spiller kan slå 

sin modstanders brik ad brættet, ved at springe over den. Derefter har han ret til at fjerne endnu en 

af modstanderes brikker efter eget valg. Selv om de fleste Yoté-spil afsluttes hurtigt, kan et spil 

ende uafgjort, når begge spillere har tre eller færre brikker tilbage på. 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 8 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 8 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 



Vikingespil      Nr. 37 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade 

med 9x9 huller. Dertil 25 

brikker heraf 9 ”vikinger” (1 

vikingehøvding) og 16 

”landkrabber”.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

Spillets regler:  

Brættets fire sider symboliserer det faste land, 

og felterne det åbne vand. Brikkerne placeres 

som vist på billedet. – Metalbrikkerne er 

landet beboere (landkrabber). De skråt 

afskårne træbrikker er vikingerne og disse 

anbringes ved de runde markeringer på 

brættet. – Den store træbrik er 

vikingehøvdingen og denne anbringes i 

midterhullet. Den ene spiller har de 8 vikinger 

+ høvding, den anden har de 16 

”landkrabber”.  

1. Alle brikker bevæges vinkelret på brættets 

sider (ikke skråt) til et hvilket som helst antal 

ledige huller.  

2. En brik er erobret og fjernes fra brættet, når 

modspillerens brikker okkuperer de 

tilgrænsende huller både lodret og vandret. En 

brik kan sagtens bevæge sig til et tomt hul 

mellem to fjendebrikker.  

3. Høvdingen er erobret, hvis alle fire huller 

omkring ham er besat af fjender, eller hvis 

han er omringet på tre sider og den fjerde side 

er mod midterhullet. Midtehullet tilhører kun 

vikingen. Erobres høvdingen er spillet slut og 

beboerne har vundet.  

4. Vikingerne vinder, hvis høvdingen når land 

dvs. et hvilket som helst hul yderst på brættet.  

 



Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form/farve 4 x 4     Nr. 38 
 

Materialet: 

Spillet består af spilleplader med 

pinde. Dertil 16 brikker (fire i 

farver: hvid, gul, rød, blå), 

farverne er følbart forskellige.  

Underholdning for 1 eller 2 

personer. 

 

 

Spillets regler:  

Spillerne trækker lod om, hvem, der skal spille farve og hvem der skal spille form. Den som spiller 

form starter spillet. Formspilleren vælger en spillebrik og placerer den valgfrit på spillepladen. Nu 

er det farvespillerens tur. Vinderen er den som først får en række vandret lodret eller diagonalt med 

4 brikker i forskellige former eller forskellig farve. 

 

 

 

Materialet stimulerer: Understøtter form og farveopfattelse. Samarbejde hånd/hånd. Styrke 

samspil, vente på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Terninger for blinde    Nr. 39 
 

Materialet: 

Hvid massiv plastterning. Markeringer 

indfældet så terningen kan hvile på et 

plant underlag. 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Terningerne bruges til samtlige blinde og svagsynsspil.  

 

Mål-/Børnegruppe: Alle. 

 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alquerque mini    Nr. 41 
 

Materialet: Spillet består af en 

spilleplade i træ med plastoverflade 

samt 2x12 brikker.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

 

Spillets regler:  

Når spillet begynder, er alle huller undtagen det midterste, dækket med brikker. De kantede 

metalbrikker i den ene ende, og de runde træbrikker i den anden ende. En brik kan flyttes til et 

tilstødende hul. Hvis en spillers brik står overfor en af modspillerens brikker, og der er et tomt hul 

bag ved denne brik, kan spillerens brik springe over modspillerens brik. Brikken er da slået og skal 

fjernes fra spillepladen. Det er tilladt at springe over flere brikker. Hvis en brik har mulighed for at 

slå en modstanders brik, men ikke gør det, fjernes brikken fra spillet. Den spiller, der først har slået 

modstanderens brikker har vundet. 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Trick - Track     Nr. 42 
 

Materialet: 

Spillet består af en træramme med 

talafdækning på punkt og sortskrift. 

Dertil to taktile terninger. 

Underholdning for et ubegrænset 

antal personer  

 

 

 

Spillets regler:  

De 2 terninger kastes efter tur på det filtklædte felt i rammen. Spillet handler om at vende alle 

brikker. Den spiller som begynder, kaster de to terninger. Summen af øjnene på terningerne viser 

hvilken værdi brikkerne skal have. De brikker som svarer til værdien vendes om. Hvis terningerne 

eksempelvis viser 2 og 3, kan man vælge at vende brik 5 eller 2 og 3. Der må højst vendes 2 brikker 

i et slag. Spilleren fortsætter med at kaste begge terninger, indtil summen af tallene på de resterende 

brikker er 6 eller mindre. Herefter fortsættes med 1 terning. Hvis spilleren får et terningkast, der 

ikke passer med tallene på de resterende brikker, er turen slut. Hvis det ikke er lykkedes at vende 

alle brikkerne, kan vinderen være den, der har vendt flest brikker. Man kan også vælge at notere 

summen af resterende brikker. Det gælder om at få færrest point. 

 

 

Materialet stimulerer: Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente på tur. Talforståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 



Kryds og bolle    Nr. 43 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade i træ 

med 3x3 rum og 2x3 brikker.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Hver spiller har enten 3 X’er eller 3 O’er. Efter tur lægger spillerne ”brikkerne” ned i felterne en ad 

gangen – efter frit valg. Når begge spillere har placeret sine brikker på spillepladen, må man flytte 

dem efter tur. Den spiller der først får lagt sine brikker på række enten lodret, vandret eller 

diagonalt, har vundet.  

 

 

 

Materialet stimulerer: Samspil, vente på tur, hånd/hånd koordination 

Begrænsninger: Motorisk kan brikkerne være svære at få op. En kognitiv udviklingsalder under 4 

år. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og svagsynede fra 4 års alderen. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Domino for blinde    Nr. 45 
 

Materialet: 

Spillet består af 28 plastbrikker 

med følbare/taktile mængde 

angivelser. 

Spil for 2-4 personer. 

 

 

 

Spillets regler:  

Spillets 28 plastbrikker er todelte med et varierende antal øjne, 0/0, 0/1, o.s.v. op til 6/6. Brikkerne 

fordeles mellem deltagerne. Bliver der en brik i overskud, lægges denne på bordet. Hvis der ikke 

bliver en brik i overskud, lægger en af deltagerne en brik ud. Efter tur forsøger deltagerne at lægge 

brikker til den/de brikker, der ligger på bordet. Brikkerne skal lægges sådan at kun 1 lægges til 1, og 

2 lægges til 2, osv. Den der først kommer af med alle sine brikker har vundet. 

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Talforståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Fodboldspillet     Nr. 46 
 

Materialet: 

Spillet består af en Plastplade 

med 25x11 huller samt 2x4 

brikker, en fodbold og to 

terninger. Pladen er afmærket 

med punktskrift.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

Spillets regler:  

Ved spillets begyndelse står de 2x4 brikker i 

hver sin ende, ved de felter, der er særligt 

markerede (målet). Bolden ligger i midten. 

Efter tur slår spillerne med terningerne, og 

brikkerne flyttes, som terningerne viser. Hvis 

terningerne viser 2 og 5, skal man flytte sin 

brik enten 5 pladser frem og 2 til siden, eller 2 

pladser frem og 5 til siden, eller 7 felter frem, 

til siden eller bagud. Det er tilladt at gå 

tilbage. Hvis en brik passerer stedet, hvor 

bolden ligger, tager den bolden med sig (på 

hovedet), og søger, at få den ned i 

modstanderens mål (de særlig markerede 

felter). Hvis modstanderen rammer samme 

felt (passerer) den brik, der har bolden på 

hovedet, skifter bolden over til modstanderes 

brik. Man må ikke flytte to brikker ad gangen. 

De fire første slag skal bruges til at flytte de 

fire brikker ud på banen. Står en brik 

tilhørende modspilleren i målet, kan man ikke 

få mål. Enten må man gå tilbage, eller også 

må man overlade bolden til modspilleren.

 

 

 

 



Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. Talforståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ludo      Nr. 47 
 

Materialet: 

Spillet består af en 

spilleplade i træ med 4x4 

brikker i træ og/eller 

metal. Dertil en terning. 

Underholdning for 2-4 

personer. 

 

 

Spillets regler:  

Hver spiller har fire brikker hver. Det gælder om først at få alle sine brikker hele vejen rundt på 

spillepladen og tilbage til midten. For at få sine brikker ud fra startpositionen, skal man slå en 6’er, 

dette har du tre forsøg til, før turen går videre til den næste. Hvis man slår en 6’er må man altid slå 

med terningen igen. Man rykker altid det antal, som terningen fortæller med én af sine brikker.  

-Du må ikke hoppe over egne brikker, men gerne modstanderens brikker. 

-Lander man på et felt, hvor der står en modstanders brik, bliver denne slået tilbage til startfelterne. 

Står der to eller flere af modstanderens brikker, er det dog din brik, der bliver slået tilbage. 

Der findes mange forskellige spilleregler til Ludo, så vælg den spillemåde du bedst kan lide.  

 

 

 

Materialet stimulerer: Samspil, hånd/hånd koordination, Vente på tur – turtagning. 

Begrænsninger: Motorisk svært at styre brikkerne, En kognitiv udviklingsalder under 4 år. 

Mål-/Børnegruppe: Udviklingsalder på 4-5 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Nimbi      Nr. 48 
 

Materialet: 

Spillet består af en trekantet plade 

med 12 huller, hvori der sidder 

cylinderformede metalpinde, som 

kan skubbes op og ned.  

Underholdning for 2 personer fra 

ca. 5 år.  

 

 

Spillets regler:  

Spillet går ud på at være den sidste der trykker en pind ned. Spillerne skiftes til efter tur at trykke 

pinde ned. Man kan trykke 1,2,3 eller 4 pinde ned efter egen valg, dog således at de pinde, der 

trykkes ned, skal stå på en linje, og denne linje skal gå ud til en kant. Den spiller der trykker den 

sidste pind ned har tabt. Et nyt spil startes ved at vende pladen om.  

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Begyndende taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 5 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 5 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Mini Kina Skak    Nr. 49 
 

Materialet: 

Spillet består af en plade med 51 

huller samt 2x10 brikker i 

forskellige farver.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Spillet går ud på, at få flyttet sine brikker ned til modstanderens startfelt. Man flytter en brik ved at 

flytte den en plads (en tom plads), eller ved at springe enten en af sine egne eller en af 

modstanderens brikker over. Man må gerne skifte retning, når man springer over brikker, og således 

springe over flere brikker i samme træk. 

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 8 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 8 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Solitaire eller eneboerspil   Nr. 50 
 

Materialet: 

Spillet består af en Spilleplade med 33 huller og 

32 brikker (pinde).  

Underholdning for 1 person. 

 

 

Spillets regler:  

Alle pinde er på plads ved start, det midterste hul 

er frit. Man spiller indtil, der kun er 1 pind 

tilbage. Man slår en pind af spillepladen ved at 

springe den over. Det er muligt at slå flere pinde 

af pladen på en gang, hvis der er et og kun et hul i 

mellem pindene. Man må gerne skifte retning. 

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Abacus     Nr. 51 
 

Materialet: 

Regneramme i plast.  

 

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Hver kolonne repræsenterer henholdsvis: enere, tiere, hundreder, osv. og kan vise cifrene 0-9. 

Øverst er der fire skydere (kugler) og nederst en skyder (kugle) kaldet femmeren.  

Eks.: Tallet 8 noteres i yderste højre kolonne ved at føre tre kugler fra øverste mængde, samt 

”femmeren” fra nederste, indtil midterbjælken.  

 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 



46 spillet     Nr. 52 
 

Materialet: 

Spillet består af en træplade med 17 

nummererede felter på sortskrift og 

punktskrift. Dertil 2x8 taktilt forskellige 

brikker.  

Underholdning for 1 person.  

 

 

 

Spillets regler:  

Udgangsposition: 8 glatte (røde) brikker i felt 1-8. Sømbesatte brikker (blå) i felt 10-17. Felt 9 er 

tomt. Spillet går ud på, at brikkerne skal skifte plads med færrest mulige træk (det kan lade sig gøre 

med 46, deraf navnet). Brikkerne flyttes lodret og vandret, men ikke skråt. Man kan enten flytte til 

en tom plads ved siden af, eller springe over en brik, hvis der er et tomt felt bagved.  

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små.  

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Refsnæsspillet    Nr. 53 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade med 6 

taktilt forskellige overflade. 6 brikker 

med samme taktile overflader i 

sandpapir. Dertil en terning, også med 

forskellige overflader.  

 

 

 

Spillets regler:  

En slags billedlotteri m. forskellige overflader. Fx slå med terningen, og mærk dig til hvilken 

overflade der er blevet slået. Find brikken med samme overflade som det der er slået på terningen, 

og placer den på et matchende felt på spillepladen.  

Man kan også lave sine egne regler.  

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 3 år. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 3 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Dam      Nr. 54 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade 

med 8x8 felter. De mørke felter 

er forsænkede. Dertil hører 2x12 

brikker i forskellig farve.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

Spillets regler:  

De 2 hold stilles op overfor hinanden, hver i 3 

rækker. Alle brikkerne skal placeres på 

samme slags tern (her de forsænkede). 

Spillerne skiftes til at rykke 1 brik frem og de 

kan kun rykkes på skrå og aldrig tilbage (så 

de står på egen ”farve”). Står en af 

modstanderens brikker i feltet til højre eller 

venstre for sin egen, kan denne brik ’slåes ud’ 

når det bliver ens tur. Man ’slår’ en brik ved 

at springe over denne og lande på modsatte 

side i sit eget felt. Modstanderens brik fjernes 

herefter. Er det muligt, må man gerne slå flere 

af modstanderens brikker på én gang. Dette 

kan kun gøres, hvis der er ét og kun et tomt 

felt mellem to af modstanderens brikker.  

Man må ikke springe over sine egne brikker. 

Får en spiller sin brik ned i på nederste række 

i modstanderens ende, forvandles brikken til 

en ”dam”, dette ses ved at sætte en større brik 

ovenpå. En ”dam” kan nu rykke både frem og 

tilbage og lig så mange skrå felter frem som 

muligt, hvis de er frie. En almindelig brik kan 

stadig slå en ”dam”. Den spiller, der først 

mister alle sine brikker har tabt.  

 

 

 

 



Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skak for blinde    Nr. 56 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade i 

træ med 8x8 felter og huller til 

brikkerne (2x16).  

Spil for 2 personer. 

 

 

 

Spillets regler:  

Skak er et spil for to spillere, en med hvide og en med sorte brikker. Målet med spillet er at sætte 

modstanderens konge under angreb. 

Hvid flytter først, og derefter skiftes spillerne til at udføre træk. Kun en brik kan flyttes ved hvert 

træk. Alle andre brikker flyttes langs med ublokerede linjer, rækker eller diagonaler. Man må ikke 

flytte en brik til et felt, der allerede er besat af ens egne brikker. Men man kan slå modstanderens 

brikker, hvis de står på et felt, som man flytter sin brik til. Modstanderens brik fjernes fra brættet, 

og man stiller sin egen brik der i stedet. 

De 16 brikker har hver en forskellige rolle og må rykke sig rundt på spillepladen forskelligt.  

Læs om deres roller på internettet eller i andre spilleregler.  

 

 

Materialet stimulerer: Det skærper hukommelsen, styrker koncentrationsevnen og kan give god 

social kontakt. 

Begrænsninger: Man skal være i stand til at sætte sig ind i spillets noget indviklede regler. 

Mål-/Børnegruppe: 5 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Spillekort for blinde    Nr. 57 
 

Materialet: 

Spillet består af 52 spillekort med store 

symboler og punktafmærkning.  

 

 

 

 

Spillets regler:  

Spillekort for blinde. Dette sæt spillekort fås i både normal str. og i ”Giant size” (89x136mm).  

Spillekort kan bruges til alverdens forskellige spil. Det giver også mulighed for selv at finde på et 

spil.  

 

 

Materialet stimulerer: Materialet stimulerer. Spillekortene giver svagsynede børn mulighed for at 

deltage i kortspil med deres seende kammerater. 

Mål-/Børnegruppe: Svagsynede børn og unge i alle aldre. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 



Kalaha      Nr. 58 
 

Materialet: 

Spillet består af et spillebræt 

med 2x6 små fordybninger 

og 2 store fordybninger i 

midten. Hertil hører 48 

kugler (pinde). Spil for 2 

personer. 

 

Spillets regler:  

Hver spiller har 6 huller liggende foran sig, i hver af de to huller ligger 4 kugler. Efter tur tager 

spilleren alle kuglerne fra ét af deres huller og lægger af disse kugler én i hvert hul i retning med 

uret, indtil kuglerne er opbrugt. Lander den sidste kugle i en ny bunke med kugler, fortsætter 

spilleren med at lægge én kugle i hvert hul indtil han/hun rammer et tomt hul. Da bliver det den 

næstes tur. Hver spiller har sin egen ”store” fordybning og her skal man også huske at lægge en 

kugle, dog kun i sin egen. Det gælder om at få flest mulige kugler i sin store fordybning, og den 

som har flest til sidst vinder. Får man ved uheld lagt en kugle i modstanderens fordybning, kan den 

ikke tages tilbage, og går derfor til modstanderen.  

 

 

Materialet stimulerer: Socialt samspil. Udvikling af regelleg. Vente på tur. Lære at tælle. 

Finmotorik.  

Begrænsninger: Finmotorisk hvis man ikke kan gribe om kuglerne. Eventuelt kan man finde frem 

til kugler som er mere ru eller riflede, så de er nemmere at holde fast i.  

Mål-/Børnegruppe: Blinde og svagsynede fra 5 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Bakke til terningekast   Nr. 59 
 

Materialet: 

Plastbakke med skridsikkert gummi på 

undersiden.  

 

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Bruges til brikker, terninger og andre løsdele. God til at holde styr på disse indenfor et afgrænset 

område.  

 

Materialet stimulerer: Overblik over materialer, idet genstande ikke så let forsvinder fra barnet. 

Mål-/Børnegruppe: Alle børn, unge og voksne.  

Pris: 200 kr. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Gåsefod      Nr. 60 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade med 7 

huller samt 2x3 brikker i metal og træ. 

Spillepladens trekant er forbundet med 

opløftede streger i plastoverfladen.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

Spillets regler:  

Spillerne anbringer efter tur deres 

brikker enkeltvis og vilkårligt i hullerne på spillepladen. Når alle brikker er placerede fortsættes ved 

at flytte en brik til det nærmest liggende ledige hul uden at springe nogen brikker over. Linjerne på 

spillefeltet skal følges. Den spiller, der først bliver indespærret, og altså ikke kan flytte nogen af 

sine brikker efter ovenstående regel har tabt og må starte næste spillerunde. 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Go      Nr. 62 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade med 13x13 

spillefelter (huller) samt 2x26 brikker i 

metal og træ.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Et spil Go begynder med et tomt bræt. 

Spillerne skiftes til at anbringe en brik frit på 

spillepladen. Når en brik først er anbragt, 

flyttes den ikke igen. I stedet for at anbringe 

en brik, kan man også vælge at 

”passe”/springe sin tur over, men dette giver 

mest mening i slutfasen af spillet. En brik 

eller en gruppe brikker erobres ved 

”indespærring” dvs. de er helt omgivet af 

modspillerens brikker. De erobret brikker 

fjernes løbende fra spillepladen, og tælles op 

når spillet er forbi. En brik eller en gruppe 

brikker erobres eller ”slås”, når den mister sin 

sidste ”frihed”. 

 

 

 

Frihed: Står en brik alene, altså er den 

omgivet af fire ubesatte huller, betegnes det 

som at den har fire friheder. Grænser brikken 

op ad grænselinjen har den her tre friheder. 

Står den i et hjørne har den kun to.  

 

1.Hvis to eller flere brikker af samme form er 

forbundet ved linjer, hører de alle med til en 

kæde.  

2. En kæde ”lever” eller dør som en enhed, 

hvilket vil sige at en enkelt brik i en kæde 

ikke kan slås.  

3. En kæde slås på samme måde som en 

enkelt brik. Når en kæde er blevet slået, kan 

begge spillere besætte de punkter, der er 

blevet fri. De erobrede brikker lægges til side, 

til spillet er forbi, og tælles med i 



slutregnskabet. En kæde bliver ikke 

nødvendigvis gjort stærkere ved at tilføje flere 

brikker. Ved slutningen af spillet tæller hver 

af spillerne antallet af punkter i det 

territorium, han har omringet. Hvis f. eks. en 

kantet brik blev anbragt i et hul med runde 

brikker udenom ville den begå ”selvmord” og 

straks blive slået og fjernet fra brættet. 

Fanger: Det er ikke altid nødvendigt helt at 

slå en kæde. Det sker ofte, at en truet kæde 

eller brik ikke berøves sin sidste frihed med 

forbliver på brættet som ”fange”. (Den spiller, 

der har besejret kæden, ønsker måske ikke at 

spilde et træk for at afslutte erobringen, når 

andre træk på brættet måske er mere vigtige.) 

Somme tider kan de brikker, der omslutter 

kæden selv blive besejret, og kæden følgelig 

befriet i gen. Men normalt bliver en kæde 

ikke fri igen og forbliver fanget. Den bliver 

talt som erobret ved afslutningen af spillet og 

fjernet fra brættet.  

Scoring: Formålet med Go er at samle flere 

points end modstanderen. Points scores på to 

måder: Ved at besætte territorium og ved at 

erobre modstanderens brikker. At beherske 

det største territorium på brættet er den 

vigtigste faktor i spillet.  

 Levende grupper: Efterhånden som flere og 

flere brikker placeres på brættet, kunne det se 

ud, som om alle grupper til sidst ville true 

hinanden, men det er muligt at konstruere en 

gruppe på en sådan måde, at den ikke kan 

erobres. Der er kun fare, når: (1) gruppen er 

for lille eller for kompakt, eller når: (2) 

området inden for gruppen er så stort, at 

modstanderens brikker kan skabe ”en stat i 

staten”.  

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Talforståelse. Taktisk forståelse 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 



Senet      Nr. 63 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade 

med 3x10 spillefelter samt 2x5 

brikker. Dertil kommer fire 2-

sidede terninger.  

Væddeløbsspil for 2 personer. 

 

 

 

Spillets regler:  

Senet er et væddeløbsspil for 2 spillere. Hver 

spiller har 5 brikker, der bevæger sig som vist 

på tegningen. Når spillet begynder, er 

brikkerne placeret på felterne et til ti, således 

at de glatte (runde) brikker står på felterne 

med de lige numre og de kantede på felterne 

med de lige numre.  

Brikkernes bevægelse bestemmes af kast med 

fire 2-sidede ”terninger” og kastene har 

følgende værdier: 

En glat side op = 1  

To glatte sider op = 2 

Tre glatte sider op = 3 

Fire glatte sider op = 4 

Fire ru sider op = 5 

Spillerne skriftes til at kaste ”terningerne”, 

indtil en af dem kaster en ener. Denne spiller 

har de kantede brikker og flytter brikken fra 

felt 10 til felt 11. Når trækket er gjort kaster 

spilleren igen. 

Hvis han kaster en 4’er eller en 5’er flytter 

han en hvilken som helst af sine brikker det 

angivne antal felter på brættet og kaster igen. 

Hvis han kaster en 2’er eller en 3’er, flytter 

han en brik det angivne antal felter og så er 

det hans modspillers tur til at kaste.  

Hvis en brik rammer på et felt, hvor der står 

en af modspillerens brikker ”angribes” denne 

brik og flyttes tilbage til det felt, den angrebet 

brik lige har forladt. To brikker kan ikke stå 

på samme felt, men to brikker der står i felter 

lige efter hinanden, beskytter hinanden mod 

angreb fra modstanderens brikker. Tre brikker 

i samme form, der er anbragt på række danner 



en beskyttet blokade. De kan hverken 

angribes eller passeres af modstanderens 

brikker, selvom de ikke spærrer for 

fremrykningen af brikker af samme form.  

Hvis et kast ikke kan bruges til fremrykning 

af en brik, skal det bruges til at rykke en brik i 

modsat retning på brættet. En brik kan ikke 

rykke tilbage til et felt, hvor der i forvejen står 

en brik, hvad enten det er ens egen eller 

modspillerens. Hvis der ikke kan flyttes i 

nogen af retningerne, går turen videre til 

modspilleren. Felt nr. 27 (markeret med en 

firkant), er ”fælden”. En brik der rammer 

dette felt, skal rykke tilbage til 1 (eller hvis 

dette er optaget, til det første frie felt på 

banen) og begynde turen igen. Felterne 26(O), 

28(=) og 29(I I) er ”heller” (markeret på 

brættet), hvor brikkerne ikke kan angribes af 

modspillerens brikker.  

Når en spiller har fået alle sine brikker ned i 

den sidste række på brættet, kan man begynde 

at få dem af brættet ved at få dem til at havne 

nøjagtigt i felt 30. Den spiller der først får alle 

sine brikker af brættet, har vundet.  

Hvis der spilles flere spil efter hinanden, kan 

der føres løbende regnskab ved at tildele 

vinderen af hvert enkelt spil 1 point for hver 

af modspillerens brikker, der endnu befinder 

sig på sidste række (medmindre de står på 

”hellerne”), 2 point for brikker på anden 

række og 3 point for brikker på første række.  

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 13 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 13 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 



Go-bang     Nr. 64 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade med 13x13 

huller samt 2x 26 brikker i metal og træ. 

Spil for 2 personer. 

 

Spillets regler:  

Dette er et spil for 2 spillere, hvoraf den ene 

har de runde brikker, og den anden har de 

kantede. Der bruges samme bræt som til 

spillet ”Go”.  

Spillerne anbringer på skift en brik ad 

gangen. Når en brik først er spillet, flyttes den 

ikke. Modspillerens brikker erobres eller 

”slås” ikke. Vinderen er den spiller, der først 

danner en række på fem brikker ved siden af 

hinanden vandret, lodret eller diagonalt/skråt.  

Når japanerne spiller Go-bang opfører de sig 

på en special måde: De anbringer ikke den  

 

 

femte brik i række med et triumferede udbrud, 

men meget stilfærdigt i det håb, at 

modspilleren ikke vil bemærke, at han lige er 

blevet slået. Derefter prøver de, mens de 

sukker og ryster tilsyneladende fortvivlet på 

hovedet, og i al stilfærdighed hele tiden 

komplicerer tingenes gang, at få en ny 

vinderrække på fem.  

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Talforståelse. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 8 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 8 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 



Talspil (31)      Nr. 65 
 

Materialet: 

Spillet består af to samlerammer med 

talbrikker fra 1-31.  

Spil for 2 personer.  

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Spilleregler: Hver spiller har en samleramme 

og én pose med brikker fra 1-31. Deltagerne 

skiftes til at tage f.eks. tre brikker op af 

gangen. Brikkerne lægger man på 

spillepladen og så gælder det hovedregningen. 

Man skal nemlig samle nok brikker sammen 

så de sammenlagt giver tallet 31 – det højeste 

tal vi har i posen. Trækker man en brik, der 

står 31 på, er man heldig – så har man nemlig 

tallet med det samme, men chancen er ikke så 

stor. Man kunne tænke sig, at man i de første 

tre brikker fik tallene 8, 11 og 12 eller 5, 6 og 

20 der netop tilsammen giver 31, men det skal 

der også held til. Oftest går det sådan, at man 

ikke kan bruge de tre brikker alene, man fik i 

første omgang og må vente på, at turen 

kommer til én igen, så man kan trække tre til 

og måske være mere heldig. Har man i første 

omgang trukket 6,8 og 10 (det giver 

sammenlagt 24) får man måske i næste 

omgang 2,3 og 5. Man kan også bruge de to 

brikker der står 2 og 5 på, for 7 + 24 giver 

netop de 31 vi skulle have. 3’eren lægges 

nederst på pladen, til man får brug for tallet i 

en ny række. De færdige rækker placeres fra 

oven og nedefter på spillepladen.  

Spillet kan gøres sværere således: Hvis man 

under spillet ser, at man skal bruge nogle af 

de brikker man allerede har lagt i række, må 

man tage dem, såfremt man kan lægge nogle 

andre tal i stedet, så resultatet bliver det 

samme.  



Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Træning i hovedregning samt talforståelse 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 8 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 8 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Korsspil     Nr. 66 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade samt 2x9 

spillebrikker og 1 terning.  

Underholdning for 2 personer. 

 

 

 

 

 

 

Spillets regler: 

Korsspil er et terningspil for 2 personer. Hver 

spiller har 9 brikker.  

Vinderen er den, der får placeret alle 9 brikker 

i det kors der befinder sig i midten af 

spillefeltet på spillepladen. Til at starte spillet 

anbringer hver spiller en brik i et tilfældigt 

valgt felt i den ydre spillekreds. 

Terningen kastes efter tur og brikkerne flyttes 

i retning med uret så mange felter som 

terningen viser. – Når en spiller rammer en af 

de felter der er markeret med en kreds 

omkring, flyttes brikken ind i et tilfældigt 

valgt felt i korset. Samtidig må man sætte en 

brik i spil i den ydre kreds (som før nævnt).  

 

I første fase af spillet står begge spilleres 

brikker i korset. Hvis alle felter i korset er 

besat fjernes modspillerens brikker for at give 

plads, og brikken kan af modspilleren bringes 

i spil igen som ovenfor nævnt. 

Når alle felter i korset er besat af én spillers 

brikker har denne vundet.  

Den spiller, der ved at flytte sin brik i yderste 

spillekreds rammer et felt, der er besat af 

modparten, må flytte sin brik ind i korset og 

samtidig bringe en ny brik i spil. 

Slår man en 6’er får man et ekstra slag. Slår 

man to 6’ere efter hinanden må man flytte sin 

brik ind i korset.



Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 8 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små.  

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 8 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latin Cross Puzzle    Nr. 67 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade med 

16 ens brikker.  

Spil for 1 person.  

 

  

 

 

 

 

Spillets regler:  

Spillet starter med at alle brikker sidder på spillebrættet. Fjern dernæst en vilkårlig brik og hop med 

en ny pind over en tilstødende pind til at ledigt hul.  

Sådan fortsættes der indtil der kun er 1 (én) pind tilbage på spillepladen.  

 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Centerspil      Nr. 68 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade opmærket med 

følbare streger, som danner forskellige størrelser 

cirkler. Dertil 2x12 brikker.  

Underholdning for 2 personer. 

 

Spillets regler:  

Spillepladen er udformet med 3 koncentriske 

cirkler. – Hver kreds er forsynet med 8 huller. – 

Der er således 24 huller + 1 hul i centrum. 

Hver spiller har 12 brikker. De to sæt brikker 

skelnes fra hinanden gennem deres forskellige 

udformning. – Brikkerne anbringes i hver sin 

halvdel af spillepladen således, at centrumhullet er 

frit. – Formålet er at slå modstanderens brikker af 

brættet.  

Spillerne trækker lod om det første træk, som altid 

er givet, idet der kun kan trækkes en brik ind i 

centrum hullet. – Man skal trække når ens tur 

kommer, men det er ikke tvunget at slå. – Man kan 

slå hvis der er et ledigt hul umiddelbart bag den 

brik man ønsker at slå. – Man kan trække eller slå både langs cirkel buerne og på tværs af disse. Det 

er således muligt at skifte retning og slå flere brikker i en tur. – Hvis man løfter en brik skal den 

flyttes.  

Den der får slået modstanderens brikker af brættet først har vundet.  

 

 



Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 10 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 10 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hunde efter Hare    Nr. 69 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade 

samt 4 brikker bestående af 1 

hare og 3 hunde.  

Underholdning for 2 personer. 

 

 

 

Spillets regler:  

Haren placeres i den ene ende af spillepladen, de 3 hunde i den anden. Man må kun rykke et hul ad 

gangen. For hundene gælder det om at omringe haren, og for haren gælder det om at undslippe 

hundene.  

Variation af spillet 1. begyndere: Hundene må kun rykke frem eller til siden, haren må rykke i alle 

retninger. 2. Øvede: Hundene og haren må rykke i alle retninger indtil haren er omringet. Man kan 

evt. tælle, hvor mange træk det tager for hundene at få omringet haren.  

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Fisk       Nr. 70 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade samt 

11 brikker. 

Underholdning for 1 person.  

 
 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Alle brikkerne placeres i hullerne. Fjern en brik – hop med én pind over en tilstødende pind, til et 

ledigt hul. Dette fortsættes indtil kun én pind er tilbage.  

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Taktisk forståelse.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 6 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 6 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 



Sammenlignings-/iagttagelsesspil  Nr. 72 
 

Materialet: 

Spillet består af en plastramme med 8 

rum samt hvide blanke kartonbrikker.  

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Brikkernes afskårne hjørne skal være øverste højre.  

Brikkerne påklistres (parvis) forskellige figurer af karton eller materiale med forskellige strukturer.  

Det ene hold brikker lægges i de rum. Barnet lægger de tilsvarende brikker ovenpå. Brug fantasien, 

der er utallige kombinationsmuligheder. Afpas spillets sværhedsgrad til barnet der skal lege med 

det. Prøv selv spillet med bind for øjnene. Små figurer er nemmere at ”overskue” med fingrene end 

store figurer.  

Eksempler:  

 

 

 

 

 

 

 



Materialet stimulerer: Sammenligning og genkendelse af figurer, former og overflader. Taktil 

afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 3 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 3 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spille med terning I    Nr. 73 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade med 12 

felter, 1 terning samt brikker til 

afdækning.  

Spil for 1 eller flere personer. 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Spillet kan spilles med en enkelt deltager. – for at få konkurrencemomentet og spilleglæden 

sammen med andre i spillet, kan det bruges af to eller flere, alt afhængig af hvor mange spilleplader 

der er. Spillet består af en spilleplade med 12 rum og en terning. I hvert rum er angivet en mængde 

(1-6) med små ophøjede punkter, (som på terningen). Værdien er også angivet i punktskrift. Hver 

spiller må tage et terningkast og derefter placere en brik i det rum som har den mængde terningen 

viser.  

Den der bliver først færdig har vundet. Spillet er tænkt for kommende punktlæsere i 

børnehaveklasse i alderen ca. 5-7 år.  

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Begyndende talforståelse.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 5 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små.  

Mål-/Børnegruppe: Blinde børn fra 5 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 



Spille med terning II    Nr. 74 
 

Materialet: 

Spillet består af en spilleplade med 12 

felter, 1 terning samt brikker til 

afdækning.  

Spil for 1 eller flere personer. 

 

 

 

 

 

Spillets regler:  

Spillet kan spilles med en enkelt deltager. – for at få konkurrencemomentet og spilleglæden 

sammen med andre i spillet, kan det bruges af to eller flere, alt afhængig af hvor mange spilleplader 

der er. Spillet består af en spilleplade med 12 rum og en terning. I hvert rum er angivet en mængde 

(1-6) med små ophøjede punkter, (som på terningen). Værdien er også angivet i punktskrift. Hver 

spiller må tage et terningkast og derefter placere en brik i det rum som har den mængde terningen 

viser.  

Den der bliver først færdig har vundet. Spillet er tænkt for kommende punktlæsere i 

børnehaveklasse i alderen ca. 5-7 år. 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Begyndende talforståelse.  

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 5 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små.  

Mål-/Børnegruppe: Blinde børn fra 5 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 



Brospil     Nr. 75 
 

Materialet: 

Spillet består af en 

bro af træ med huller. 

4x2 brikker med 

toppe af forskellige 

farver, samt en 

terning.  

Underholdning for 2-

4 personer.  

 

Spillets regler:  

Spillet kan spiller af mellem 2-4 personer. Hver spiller får 2 brikker (man kan nøjes med én brik pr. 

deltager).  

Mål: Den der først når over broen, har vundet.  

Spilleregler: Brikkerne stilles foran broen eller i de første huller. Der slå med terningen og brikken 

flyttes svarende til det viste antal øjne. Rammer en brik et af de store huller, falder den igennem og 

begynder forfra. Der kan flyttes skiftevis med begge brikker, eller valgfrit. 

 

 

Materialet stimulerer: Taktil afprøvning/afsøgning. Samarbejde hånd/hånd. Styrke samspil, vente 

på tur. Begyndende talforståelse. 

Begrænsninger: Ved brug af spilleregler kræves der en kognitiv forståelse og en udviklingsalder 

omkring de 4 år. Der kan også være finmotoriske begrænsninger, da brikkerne er små. 

Mål-/Børnegruppe: Blinde og stærkt svagsynede børn fra 4 år og opefter. 

Udlånes hos: Kan udlånes fra Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

 


