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Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

af      

alle      

alt      

andre      

at      

blev      

bliver      

bort      

da      

dag      

 

Navn: _______________________________________ 

 

Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

de      

dem      

den      

der      

deres      

det      

dig      

dog      

du      

efter      

 

Navn: _______________________________________ 
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Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

eller      

en      

end      

er      

et      

far      

fik      

fin      

for      

forbi      

 

Navn: ______________________________________ 

 

Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

fordi      

fra      

fri      

få      

glad      

gik      

godt      

ham      

han      

hans      

 

Navn: ______________________________________ 

 



www.JoanEriksen.dk Side 3 
 

Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

har      

havde      

have      

hele      

hen      

hende      

her      

hjem      

hun      

hvad      

 

Navn: ______________________________________ 

 

Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

hver      

hvis      

hvor      

igen      

ikke      

ind      

jeg      

jer      

jo      

kan      

 

Navn: ______________________________________ 
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Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

kom      

kommer      

kun      

kunne      

lang      

Lidt       

lige      

lille      

løb      

man      

 

Navn: ______________________________________ 

 

Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

mange      

med      

meget      

men      

mere      

mig      

min      

mod      

mon      

må      

 

Navn: ______________________________________ 
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Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

ned      

nej      

noget      

nok      

nu      

når      

og      

også      

om      

over      

 

Navn: ______________________________________ 

 

Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

op      

os      

på      

sagde      

se      

selv      

sidste      

sig      

sin      

sine      

 

Navn: ______________________________________ 
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Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

skal      

skulle      

små      

som      

stor      

store      

så      

tid      

til      

tog      

 

Navn: 

_________________________________________ 

Stav de 120 ord         

Find din makker. 

A læser ordet og B staver ordet.         

Sæt kryds ved forkert (F) eller rigtig (R)    

   F F F  R 

ud      

under      

var      

ved      

vi      

vil      

ville      

være      

været      

år      

 

Navn: 

_________________________________________ 


