Kubbespill
Kubb er morsomt og garantert et spill som fenger de fleste! Denne oppskriften er noe krevende, og
kan være fint å gjøre sammen med en voksen.
Alt av trevirke kan kjøpes i en byggevarehandel, og mange av disse har også avkapp man kan få
gratis eller billigere.
Ordforklaring materialer:
Fjøl = Tremateriale, byggevare. Bordstykke i tre som er høvlet eller uhøvlet.
Planke = trestykke som er tykkere enn et bord og tynnere enn en bjelke.
Trelekt = langt, tilskåret trestykke som er smalere enn et bord.
Bord = Tremateriale, byggevare. Høvlet tremateriale i ulike dimensjoner, ofte brukt til panel av vegg og tak.
Kalles da panelbord.
Modell, oppskrift og bilder: Vilde Hatterud Eid

Dette trenger du:
• Trelekt 48mm x 48 mm. Minimum lengde: 1,5
meter
• Trelekt 73 x 73 mm. Minimum lengde: 30 cm
• Rundpinne i tre med diameter 34mm. Minimum
lengde 1,8 meter
• Planke/fjøl 12mm x 36 mm.
• Snekkersag, håndsag eller elektrisk sag
• Hammer
• Stemjern
• Tomstokk/linjal
• Blyant
• Pensel
• Maling
• Maskeringsteip
• Eventuelt sandpapir

Slik gjør du:
1. Mål opp 48x48 mm lekten til 15 cm lange kubber. Totalt 10 kubber. Det kan være lurt å få en voksen til å
hjelpe til å sage. Dette blir selve kubbene.
2. Mål opp rundpinnen i 6 lengder på 30 cm. Dette skal bli kastepinnene.
3. Mål opp 12x36 mm planken/fjøla til 30 cm lagde stykker. Det skal være totalt 4 slike. Dette skal bli
hjørnepinnene.
4. Sag en av endene på skrå og lag en spiss på alle hjørnepinnene.
5. Mål opp 73x73 mm lekten til 30 cm og sag av. Dette skal bli kongen. Ca. 10 cm fra toppen sages det inn
to hakk på 1 cm, med 1 cm mellomrom. Dette gjøres på alle fire sidene.
6. Bruk stemjernet og hammeren til å slå ut trevirket mellom hakkene.
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7. Bruk håndsag og sag til en krone. Dette gjøres ved å sage ut 3 V-er i kryss på toppen, og på skrått på
kantene.
8. Bruk sandpapiret til å pusse av eventuelle fliser.
9. Bruk maskeringsteip og lag ønsket mønster på alle elementene. Her er det bare kreativiteten som stopper
deg. Det kan være greit å male kubbene i to forskjellige farger slik at hvert lag har sin egen farge.
Spilleregler kubb:
• Banen måler 5x8 meter (evt. 4x8 dersom det blir vanskelig).
• Hjørnepinnene settes i banens fire hjørner.
• Hvert lag har 5 kubber, og disse passeres jevnt mellom hjørnepinnene på banens bredsider.
• Kongen plasseres i midten av banen, med lik avstand til begge sider.
• Spillerne deles i to lag med 1-6 deltakere.
• Målet er å kaste ned alle kubbene til motsatt lag.
• Når alle kubbene er kastet ned skal man treffe kongen. Om man kaster ned kongen før man har fått ned
alle kubbene til motsatt lag har man tapt.
• Lag 1 deler de seks kastepinnene mellom seg, og kaster på kubbene til motsatt lag mens de står bak sin
egen rad av kubber.
• Pinnen skal holdes i den ene enden og kastes med underarmkast.
• Lag 2 skal kaste de nedslåtte kubbene sine over på lag 1 sin banehalvdel. Kubbene settes opp der de
lander. Om lag 2 kaster utenfor banen har de to forsøk til på seg til å treffe lag 1 sin banehalvdel. Om de
ikke klarer det kan lag 1 selv bestemme hvor de vil sette kubben(e) på sin egen banehalvdel.
• Når det er lag 2 sin tur til å kaste må de treffe kubbene som er plassert ute på banen før de kan treffe de
som står på raden mellom hjørnepinnene.
• Når det er lag 1 sin tur til å kaste igjen må de også kaste de nedslåtte kubbene over til lag 2 sin
banehalvdel.
• Om lag 2 ikke klarte å treffe kubbene på lag 1 sin banehalvdel får lag 1 stå ved den fremste kubbe og
kaste på lag 2 sine kubber.
• Slik fortsetter spillet mellom lag 1 og 2.
• Når et lag har fått ned alle kubbene til motsatt lag skal de forsøke å kaste ned kongen. Laget som får ned
alle kubbene til motsatt lag, og kongen, har vunnet.
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Trinn for trinn

Sag til alle delene

Lag en spiss på de fire hjørnepinnene

På kongen sager du inn et spor og hogger ut med et
stemjern.

Bruk sag til å sage ut krona. Bruk sandpapir etterpå.

Lag det selv – Kubbespill

Side 3 / 4

Bruk maskeringstape for å merke opp der du skal
male.
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Sett merkepinnene i bakken og begynn å spille.
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