
Kluddermors  

Klyngeremser 
   30 konsonantklynger på vers 

 af Liselotte Ring Kryger 



”Kluddermors Klyngeremser” er små vers, som leger med at kombinere ord, der starter med 

samme konsonantklynge. Ordene har som regel ikke meget med hinanden at gøre, og der opstår 

derfor en række sjove og ofte tungebrækkende bogstavrim, som med humor og glimt i øjet taler 

til børnenes fantasi. Klyngeremserne er en del af Forlaget Kluddermors Læseprogram, som sam-

let består af i alt 192 materialer fordelt på 30 læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den 

viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. Ved på denne måde at dele læseindlærin-

gen op i trin, springer eleven ikke vigtige områder over. Dermed opbygges et solidt læsefunda-

ment og et funktionelt bogstavkendskab, som danner grundlag for hele elevens videre læsetræ-

ning. I Kluddermors Læseslange 2020 fås en beskrivelse af hvert trin i læseprocessen.                

Læseslangen downloades gratis på bubbleminds.dk.  

Du finder hele Kluddermors Læseprogram lige her: https://bubbleminds.dk/produkt/laeselicensen/  
 
 
 

Målgruppe 

Elever i 0. og 1. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog, som arbejder med 

sproglig og fonologisk opmærksomhed, eller som har brug for at træne konsonantklynger. Klyn-

geremserne er særligt anvendelige i sprogundervisningen, når der skal trænes udtale af de svære 

konsonantklynger. 

 

Anvendelse 

Print materialet ud, enten som et lille hæfte eller som laminerede plancher til ophæng i klassen. 

Kan også bruges på IWB-tavlen som slides. Læs højt eller lad eleverne læse for hinanden, alt ef-

ter niveau. Prøv evt. selv at lave flere klyngeremser i klassen. 
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Bjørnen Bjarne fra bjerget, bjærgede 

den bjæffende hund på en bjælke. 



Blæksprutten fra Blovstrød købte  

blandede blomster til bladlusen, 

men fik blot blodtud og blackout. 



Bruno og  

Brynhilde  

holdt bryllup  

i Brønshøj  

og fik  

brusebad,  

brudesuite  

og brunøjede  

brølende  

brødre. 



  Dragen Drude drømte om drønsmarte 

drømmepiger, men dryssede dovent 

rundt og sang drikkeviser.  

  Så alt han fik var  

  dræberblik. 



Dværgen 

Dvight fra 

dværg-

planeten  

dvælede  

dvask  

ved den  

dvalende 

dværghøne. 



 

Den fjollede fjortenårige 

fjordreje frøken Fjelsø        

fjertede fjumset foran 

fjernsynet. 



Flodhesten Flemming fløjtede flabet 

ad den flotte flamingo, som flatteret 

slog flagrende flik-flak. 



Den fnugfri fnullermand fnøs ad de 

fnisende fnatmider, som var fulde af 

fnidder og fnadder. 



  Den fregnede fritidspædagog  

og hans frugtsommelige  

frøken fråsede i friturestegte  

frølår og frisklavede  

frikadeller. 



Glarmesterens Gladys fra Gladsakse 

glitrede og glimtede glædestrålende     

i sit glamourøse glansnummer. 



 Den gnækkende gnier Hr. Gnavpot  

gnaskede gnavent på de sidste  

gnallinger af gnavebenet.  



Den grinagtige greve med grisetæerne 

græmmedes grædefærdigt over de 

grimme græshopper på grandtantens 

grågrønne græsplæne.    



 Klovnen Klas klaskede klodsmajoren 

med klaphatten, og klippede klitroser 

og klokkeblomster til den kløgtige    

kludedukke.  



Knøsen Knud fra  

Knabstrup kører  

knageme knaldham-

rende knivskarpt      

på sin  

knaldrøde  

knallert. 



Den krukkede krokodille og krabben 

Krible krævede kransekage og kringle 

på det kridhvide krydstogtskib. 



De kvidrende kvinder                  
kvittede kviltningen og fik kvikt               

kviekalven og kvæget op af           
det kvælende kviksand. 





Den prøjsiske 

provstinde  

pruttede  

provokerende  

i protest mod 

provstens  

pralende  

prædiken. 



 Sjuskedorte fra Sjælsø sjippede sig  

til en sjælden sjetteplads ved  

Sjællandsmesterskaberne. 
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Skeletterne i skabet skulkede fra skole 

og skraldgrinede ad den skrupskøre  

skoleinspektør. 

  



Slyngveninden og sludrechatollet 
sladrede om den sløve  

sløjdlærer,  

som kørte  
slalom med  

slåbrok  

og slips. 



Smedens Smyrna fra Smørum       
med de smukke smilehuller             

var smadder smålig  
      med smækkys. 



  Den snarrådige  

snemand snuppede 

snublekysen og  

snørestøvlerne,  

og sneg sig ud  

i snestormen med 

snowboard. 



Den sprælske sprællemand og den 
spinkle sportsmand så spændende splat-
terfilm og spise spaghetti og spegepølse. 



Strømeren Stig fra Stege, med de 
stribede strikstrømper, standsede 

stædigt stribevis af strejfende strudse 
på Strandvejen. 



Den sværmeriske  
svinedreng fra Svinninge 
svang med et svuptag 
svenske Svanhilde ud i 
svævende svingom. 



Den tjavsede  

tjener Tjalfe 

fra Tjele      

tjattede tjept  

til den  

tjekkiske  

tjenestepige. 



Troldmanden 

Tristan  

trillede  

trøstesløse  

tårer             

og tryllede  

troskyldigt   

sin troløse  

trolovede      

til troperne. 





”Vrikke Rikke, 

Vrikke Rikke, 

hun vil bare  

vrikke”,  

vrængede Villy.  

”Sikke noget 

vrøvl”, vrissede 

Vera vredt. 



Dette materiale er udarbejdet af Liselotte Ring Kryger  

for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og 

https://pixabay.com/ 
 

Fra samme forlag kan bl.a. købes følgende pakker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Kluddermors materialer fås på  

http://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/ 

Følg Forlaget Kluddermor på: 

Facebook www.facebook.com/forlagetkluddermor/ 

og på Instagram https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/  
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Forlaget Kluddermors indtægter er for en stor del baseret på, at du 

som lærer husker at indberette til COPYDAN. Dette skal du dog 

kun gøre, hvis din skole er udtaget. 

 

Du skal bruge følgende oplysninger for dette materiale: 

 

Antal sider: 33 

 

Antal eksemplarer: (Det antal eksemplarer du har kopieret) 

 

Publikationens titel: Kluddermors Klyngeremser 2020 

 

Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

Publikationens ISBN/ISSN: ingen 

 

På forhånd tak :-)  


