
Her får du en nem og overskuelig vejledning til pakkens indhold. Der er foreslået ideer til, 
hvordan tingene kan bruges - men det er kun forslag, og du skal bruge det på den måde der 
giver mening for dig! De ting du skal bruge for at færdiggøre tingene, er ofte noget man 
allerede har i hjemmet, og ellers kan det findes i de fleste butikker/dagligvarebutikker 
Der skal bruges: 

- saks 
- snor med elastik (anbefales) eller almindelig snor 
- karton (hvis man har) og ellers almindeligt papir 
- Tape 

 
Navneskilte:  
Den stiplede linje markerer hvor kortede bøjes, og dermed står selv. Til sidst skrives navn på 
linjen.  
 
Vimpelflag:  
Vimpel flagene klippes ud. Herefter laves der huller i de sorte cirkler, og der føres en snor 
igennem hullerne. Flagene sættes på snoren efter hinanden. Der kan printes ud, alt 
afhængig af, hvor mange flag man synes der skal hænges op.  
 
Mærkater til glas/krus: 
Mærkaterne klippes ud. Det skraverede felt hæftes/limes/tapes sammen med den anden 
ende rundt om glasset. Her kan man også printe ud alt efter behov og antal af gæster.  
 
Mærkater til slikposer: 
Mærkater bruges til slikposerne, som er “skatten” på skattejagten. De kan evt. gemmes i en 
kiste/kasse eller graves ned et sted. Det er nemmest at klipse mærkaterne fast på 
slikposerne. Print ekstra af dem og brug dem til bordpynt.  
 
Udsmykning (klap for øjet): 
En sjov ide, så alle gæsterne er klædt lidt ud. Her “prikkes” der hul i de hvide cirkler (det kan 
man gøre med med strikkepind, gaffel, saks mm.) Man kan bruge helt almindelig snor, men 
hvis man har noget snor med elastik i sig, vil det egne sig bedst. Snoren føres ind udefra og 
ind, og derefter indefra og ud, og så bindes en knude. Hvis du kan laminere klapperne, så 
gør det eller sæt tape over hullerne inden du stikker hul, så de holder bedre.  
 
Dækkeserviet: 
Dækkeservietterne er en sjov ide til lidt let underholdning, hvis der er brug for lidt ro. Der 
printes antal dækkeservietter ud til det antal gæster, der er. De lægges bare som helt 
almindelig dækkeservietter, og så stilles farveblyanter/tusser ud på bordet. Så kan børnene 
gå lidt til og fra, som der passer dem. 
 
Fødselsdagsinvitation: 
Fødselsdagsinvitation er lige til at gå til. Den skal printes ud, og så udfyldes de tomme felter 
med de informationer, der skal med.  
 
Skattekort (inkl. 4 poster): 



Skattekortet er lavet med poster, frem for et reelt kort af dit hjem. Børnene bruger kortet til at 
se hvor mange poster der er, og hvilke de mangler.  De 4 postmærker med tal klippes ud og 
gemmes rundt omkring. Man kan med fordel både ligge nogle inden- og udenfor (hvis vejret 
tillader det). Man kan også lave et hul i dem, og hænge dem op i noget. Ved hver post ligger 
der en aktivitet til børnene, som de skal klare, før de må gå videre.  
Man kan selv vælge, igen alt afhængig af hvor mange børn der er, hvor mange skattekort 
der skal deles ud. Man kan med fordel dele børnene op i mindre grupper, og lade hver 
gruppe få nogle skattekort.  
 
 
Post 1 (vendespil): 
Vendespillet klippes ud og vendes med bagsiden opad. Her kan det med fordel printes ud på 
karton, så man ikke kan se igennem. Brikkerne lægges ud, og skiftevis vender man 2 
brikker, indtil alle brikker er blevet parret.  
 
Post 2 (forbind tallene): 
Der printes et ark ud til alle børnene. Ved denne post, er det faktisk “bare” farveblyanter eller 
tusser der skal til. Det anbefales, at lave denne post indenfor på et gulv, så der er plads til 
alle børnene. Man kan selv vurdere om der også skal farve på eller ikke.  
 
Post 3 (hvilke brikker passer sammen): 
Brikkerne klippes ud, og derefter bredes ud på græs, asfalt, gulv mm. Her vendes alle 
brikker med forsiden opad, og man man enten lade børnene trække en, og så i fællesskab 
finde den brik der passer - eller den voksne kan trække en, og så skal børnene finde ud af 
hvilken der passer til. Når alle har fundet sin makker, sendes børnene videre til sidste post.  
 
Post 4 (find tingene der er beskrevet): 
Brikkerne klippes ud og lægges ned i en pose. Her kan man med fordel lave en dyst, hvor 
det er 2 hold mod hinanden. Et kort trækkes op (af den voksne), og læses højt. Herefter er 
det de forskellige holds opgave, at finde den beskrevne ting først. Man behøver ikke tælle 
point - for til sidst gives skatten (eller et ledetråd til hvor skatten er). 
 
Når alle posterne er fundet og løst kan de få en skatteslikpose med de vedlagte mærkater. 


