
Lurigt  
och  

klurigt   



Om det här häftet 
Biblioteken i Faluns barn- och ungdomsavdelning 
har satt ihop några olika svåra korsord.  

Korsorden är inspirerade av sommaren, bibliotek 
och av populära böcker.  

Vill du veta mer om korsord? Fråga närmsta  
bibliotekarie så hjälper hen dig. 

I det svåra korsordet gömmer det sig ett hemligt 
ord. Har du löst det men vet inte vad ordet betyder? 
Pröva att söka på ordet på vår hemsida:  
bibliotek.falun.se 

 

Vi har också en ”Leta ord”-sida och tips på ett spel 
man kan skapa själv. 

Vill du ha förslag på lekar eller spel man kan göra 
hemma? Pröva med hylla uRd på barnavdelningen. 



Lättare korsord 



Mellansvårt korsord 





Svårare korsord 





Leta ord! 
Leta efter ord som har med bibliotek, böcker och sommar 
att göra. Orden kan vara uppåt, nedåt, framåt, bakåt och på 
snedden. 



Tips på spel du kan göra själv 
Gör ditt eget 3-i-rad-spel 
Du behöver: 

• Ca 8-10 st stenar, helst släta 

• Minst 2 olika färger som fäster på sten 

• Pensel 

Hitta ca 10 stenar som är lagom stora. Storleken beror på 
hur stor spelplan du har. 
Släta stenar är lättare att måla på. Måla hälften med ett 
motiv och färg; hälften med ett annat.  
Jag målade 4 stenar som nyckelpigor och 4 andra stenar 
som skalbaggar: 

 

 

 

 

 
 

 

Jag hittade kantiga stenar men som var lite runda i formen. Det funkade också. 

 

Du kan välja mellan att göra en spelplan av en bit trä eller 
papper eller så kan du rita upp mönstret i sand eller jord. 
 

 



Det här mönstret behöver du: 

 

 

 

 

 

Jag ritade upp min spelplan på ett stort vitt papper med 
grön tuschpenna. 

 

 

 

 

 

Om du använder spelet ute mycket kan du vilja lacka dina 
stenar så att färgen håller bättre.  

 

Du kan också använda något annat än stenar. Här är ett 
exempel på klädnypor som blev krokodiler och hajar.  

Annat man kan använda är, t ex. lock till burkar, kottar eller 
träbitar. 

 

   

 
  

   



Så här spelar du: 

Dela upp stenarna efter färg och mönster. Välj vem som 
spelar med vilken färg. 

Målet är att få tre i rad. Man får lägga upp, ner och på 
snedden. Pilarna visar riktningarna man får lägga i. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestäm vem som börjar. Den personen får lägga sin färg 
först.  

 

Många spelar det här spelet med penna och papper. Då är 
en person ringar och den andra är kryss. Så här kan det se 
ut när den ena vinner: 
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