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   Elev nr.:    

 
 
Eksempler: 

A. fetter fædder fætter fedder 
 

B. pønde pynte pønte pynde  

C. hångkledde håndklædde hångklædde håndklæde  
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Opgaver: 

1. lygs lys lyjs lyes 
 

2. toi tøg tøj tøi  

3. fårg får fård forg  

4. gesd gest gæst gæsd  

5. tælt teld tæld telt  

6. fugl fulg fuel ful  

7. hjem jem jæm hjæm  

8. met mid medt midt  

9. hjern hjærn jern jærn  

10. flåv flov flog flåg  

11. plæt plet pled plæd  

12. fresk frisg fresg frisk  

13. åte åtte otte ådde  

14. hikke higge hekke hegge  

15. kadde kadte katte kade  

16. ungdom ångdom ungdåm ångdåm  

17. gænsyn gendsyn gensyn gensygn  

18. hurti hurdi hortig hurtig  

19. velge vælge vælje velje  

20. dejlig dajlig dejli dajli  

21. håbber hopper håpper hobber  

22. slekke sligge slegge slikke  

23. skuppe skubbe skåbbe skåppe  
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24. strejen strajen stregen straien  

25. begyne begynde begønne begønde  

26. kundsten kånsten kåndsten kunsten  

27. tilfres telfreds tilfreds telfres  

28. bryllup brøllup brylup bryllop  

29. hålneng holneng holdning holdneng  

30. sigaret cigarat cigaret cigerat  

31. løkkelig lykkelig lyggelig lykkeli  

32. lokomotiv lokmotiv låkomotiv låkmotiv  

33. lajlihed lejlighed leglihed lajlighed  

34. hunnehvalp hundehvalp hundevalp hunnevalp  

35. forskæligt forskelli fårskellig forskellig  

36. tænstikker tændstekker tændstikker tænstegger  

37. affald affal avfald avfal  

38. sirkel cirgel cirkel sirgel  

39. findsk finsg fensk finsk  

40. gengeld gængæld gængeld gengæld  

41. orbåg orbog ordbog ordbåg  

42. nyttig nytti nøttig nøtti  

43. posd post påst påsd  

44. legge lekke ligge likke  

45. sende senne sænde sænne  

46. sempel simpel simbel sembel  

47. ønne ynde ønde ynne  

48. vigtig vigti vegtig vegti  
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49. krugge kråkke krågge krukke  

50. månd mån mund mun  

51. prægge prikke prigge prække  

52. selge selje sælge sælje  

53. voksen vogsen våksen vågsen  

54. telstan tilstand tilstan telstand  

55. bende benne binde binne  

56. drække drægge drikke drigge  

57. flygte flygde fløgte fløgde  

58. kosd kåst kåsd kost  

59. hjerte hjerde hjærte jærte  

60. gummig gåmmi gåmmig gummi  

61. låbbe loppe låppe lobbe  

62. sågger sukker sugger såkker  

63. stelling stelleng stilling stilleng  

64. dåmbe dumpe dumbe dåmpe  

65. fesg fisk fisg fesk  

66. cænter sænter center senter  

67. slebs slips slibs sleps  

68. øndi yndig øndig yndi  

69. vifte vifde vefte vefde  

70. prast præsd prasd præst  

71. ståppe stobbe stoppe ståbbe  

72. meged meget mejed majet  

73. smerde smærte smerte smærde  
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74. blånt blond blont blånd  

75. sirga sirka cirka cirga  

76. døktig dygtig dyktig døgtig  

77. fæst fæsd fest fesd  

78. håkke hugge hukke hågge  

79. soppe sobbe såbbe såppe  

80. stegge stikke stigge stekke  

81. ulygge uløgge uløkke ulykke  

82. rigti rægti rigtig rægtig  

83. pønd pynt pynd pønt  

84. såmb sump sumb såmp  

85. kritisk kridisk kritisg kridisg  

86. grun grånd grån grund  

87. døgge dykke dygge døkke  

88. håfte håfde hofte hofde  

89. stempel stembel stæmbel stæmpel  

90. virgeli virkeli virkelig virgelig  

91. hindbær hinbær hendbær henbær  

92. bagning baning bagneng baneng  

93. semænt cement sement cemænt  

94. glæmsom glæmsåm glemsom glemsåm  

95. løkte lygte lykte løgte  

96. menne mende minde minne  

97. slugge slåkke slågge slukke  

98. strægge strikke strække strigge  
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99. tegning tegneng tajning tajneng  

100. degder digter digder degter  

101. grundi gråndi gråndig grundig  

102. klippe klibbe klebbe kleppe  

103. lågge lukke lugge låkke  

104. smøkke smøgge smykke smygge  

105. vrikke vrigge vrægge vrække  

106. pumpe pumbe påmpe påmbe  

107. sjelden sjellen sjælden sjællen  

108. låvlig låvli lovlig lovli  

109. bykneng bygning bygneng bykning  

110. centrum sentrum centråm sentråm  

111. mækti mægtig mægti mæktig  

112. ryksæk røksæk røksæg rygsæk  

113. spesiel spesjel spesjeld speciel  

114. kenne kende kænde kænne  

115. faktisk fagtisk faktisg fagtisg  

116. nigge nekke negge nikke  

117. måppe måbbe moppe mobbe  

118. plågge plukke plugge plåkke  

119. stemning stemneng stæmning stæmneng  

120. drånning drånneng dronning dronneng  

121. flygtneng fløgtneng fløgtning flygtning  

122. bestikke bestigge bestegge bestekke  

123. tidspånkt tidspångt tidspunkt tidspungt  
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124. honning honneng hånneng hånning  

125. egybtisk egybtisg egyptisk egyptisg  

126. græshobbe grashobbe grashoppe græshoppe  

127. selfølgelig selføljelig selvføljelig selvfølgelig  

128. illebran ildebrand illebrand ildebran  

129. heltinde heltinne hæltinne hæltinde  

130. flætneng fletning fletneng flætneng  

131. veskestykke veskestøkke viskestykke viskestøkke  

132. solsekke solsegge solsigge solsikke  

133. edderkop ædderkop edderkob ædderkob  
 


