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Lav ordene om til tillægsord  

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

saft ___________________________ 

hjerte ___________________________ 

hjælp ___________________________ 

beslut ___________________________ 

tænk ___________________________ 

slid ___________________________ 

liv ___________________________ 

lang ___________________________ 

 

Sæt ring om det/de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord                              Løsning 

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

saft saftig 

hjerte hjertelig 

hjælp hjælpsom 

beslut beslutsom 

tænk Tænkelig / tænksom 

slid slidsom 

liv livlig 

lang langsom 

 

Sæt ring om det/de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

 -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord  

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

ven ___________________________ 

gift ___________________________ 

glem ___________________________ 

føl ___________________________ 

mod ___________________________ 

fred ___________________________ 

en ___________________________ 

ro ___________________________ 

 

Sæt ring om det/de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord                          Løsning 

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

ven venlig 

gift giftig 

glem glemsom 

føl følsom 

mod modig 

fred fredelig 

en ensom 

ro rolig 

 

Sæt ring om det/de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord  

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

frygt ___________________________ 

fugt ___________________________ 

påvise ___________________________ 

skyld ___________________________ 

videnskab ___________________________ 

gru ___________________________ 

held ___________________________ 

vold ___________________________ 

 

Sæt ring om de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord                        Løsning 

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

frygt frygtelig 

fugt fugtig 

påvise påviselig 

skyld skyldig 

videnskab videnskabelig 

gru grusom 

held heldig 

vold Voldsom / voldelig 

 

Sæt ring om de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord  

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

glæde ___________________________ 

mistænk ___________________________ 

ligevægt ___________________________ 

plag ___________________________ 

strid ___________________________ 

frygt ___________________________ 

drab ___________________________ 

smerte ___________________________ 

 

Sæt ring om de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord                           Løsning 

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

glæde  glædelig 

mistænk mistænksom / mistænkelig 

ligevægt ligevægtig 

plag plagsom 

strid stridsom 

frygt frygtelig 

drab drabelig 

smerte smertelig 

 

Sæt ring om de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord  

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

færd ___________________________ 

bøje ___________________________ 

tvivl ___________________________ 

værd ___________________________ 

påstå ___________________________ 

stræb ___________________________ 

jammer ___________________________ 

mistænk ___________________________ 

 

Sæt ring om de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 
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Lav ordene om til tillægsord                             løsning 

 

Man kan lave mange ord om til tillægsord ved at sætte –ig, -lig eller -som efter 

ordet. 

Læs ordene og brug en af endelserne så det bliver et tillægsord. 

Skriv de nye ord på linjerne. 

 

færd færdig 

bøje bøjelig 

tvivl tvivlsom 

værd værdig 

påstå   påståelig 

stræb stræbsom 

jammer jammerlig 

mistænk  mistænksom / mistænkelig 

 

Sæt ring om de ord der får bindebogstavet e. 

 

Vælg 3 af ordene. 

Skriv en sætning med hvert af ordene. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Fakta: 

Man kan lave nye ord ved 

at tilføje endelserne 

. -ig, -ing, -som. 

Nogle af ordene har 

brug for bindebogstavet 

e. 

Tænk + e + lig = tænkelig 

 


