
 Kluddermors 

 Klemmebøger X 
   Klyngeremser 

      

af Liselotte Ring Kryger 



I ”Kluddermors Klemmebøger X” arbejdes med læsning af 

klyngeremser. Her er udfordring for enhver, når de mange      

konsonantklynger skal læses flydende op. Prøv f.eks. selv med: 

”Den tjavsede tjener Tjalfe fra Tjele tjattede tjept til den tjekki-

ske tjenestepige”, som er en rigtig tungebrækkerøvelse.                      

Kortene egner sig også til oplæsning. Lad f.eks. eleverne gætte, 

hvilken konsonantklynge, der er brugt i de forskellige remser.                                                           

Materialet er en del af en serie på i alt 10 forskellige Klemme-

bøger, som giver nylæsere mulighed for at træne alle trin i      

læseprocessen. Samtidig giver det dig som lærer et hurtigt     

indblik i dine elevers læseudvikling.  

I serien trænes læsning af ord og sætninger på to til fire bogsta-

ver, rimsætninger, sammensatte ord, konsonantklynger samt 

længere rim og remser. Ved at vælge ét rigtigt udsagn ud af tre 

mulige, trænes eleverne i at reflektere over det læste, billed-

afkode samt læse mellem linjerne. 

Se i øvrigt ”Kluddermors Læseslange” for et samlet overblik 

over de 30 trin i læseprocessen. Læseslangen kan downloades 

gratis hos bubbleminds.dk. 

 

Målgruppe 

”Kluddermors Klemmebøger X” henvender sig til elever i 2. til 

5. klasse, specialundervisningen samt dansk som andetsprog. 

De er velegnede til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrup-

per med behov for ekstra støtte.  

 

Anvendelse 

Print ud, laminér og klip de 28 klemmebøger ud. Køb nogle  

tøjklemmer og I er i gang. Materialet kan bruges igen og igen. 

Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne 

er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar.  

På denne måde sker der fornyet læring.  

 



Bladlusen blev glad 
for blomsterne. 

 

Blæksprutten         
blev blomster-
handler. 

 

Bladlusen gav blæk-
sprutten blodtud. 

Bjørnen Bjarne 

fra bjerget, 

bjærgede den 

bjæffende hund 

på en bjælke. 

Bjørnen Bjarnes 
ven hed Bjarke. 

  

Bjørnen Bjarne 
bjærgede en hund. 

  

Bjørnen Bjarne 
bjæffede i bjergene. 

Blæksprutten fra 

Blovstrød købte  

blandede blomster 

til bladlusen, men  

fik blodtud og  

blackout. 



Dragen Drude drøne-
de rundt i drømme-
biler. 

 

Dragen Drude fik 
dræberblik. 

 

Dragen Drude fik kys 
af  drønsmarte    
drømmepiger. 

Brynhilde blev 
Brunos brud. 

  

De holdt bryllup   
i Brøndby. 

  

Bruno blev brugt-
vognsforhandler. 

Bruno og Brynhilde 

holdt bryllup                 

i Brønshøj og fik      

brusebad, brudesuite 

og brunøjede         

brølende brødre. 

Dragen Drude drømte 

om drønsmarte drøm-

mepiger, men dryssede 

dovent rundt og sang 

drikkeviser. Så alt han 

fik var dræberblik. 



Frøken Fjeldsø 
fjantede i Fjordby. 

 

Fjordrejen slog 
en fis foran   
fjernsynet. 

 

Frøken Fjeldsø  
fik fjerkræ. 

Dværgen Dvight 
var dværghøne. 

  

Dvight boede på 
en dværgplanet. 

  

Dværghønen 
hoppede rundt. 

Dværgen Dvight    

fra dværgplaneten 

dvælede dvask    

ved den dvalende 

dværghøne. 

Den fjollede       

fjortenårige fjord-

reje frøken Fjeldsø 

fjertede fjumset 

foran fjernsynet. 



Fnullermanden fnes 
ad de fnugfri fnat-
mider. 

 

Fnatmiderne fik fnat 
af  fnullermanden. 

 

Fnullermanden fnøs 
af  fnatmidernes    
fnisen. 

Flamingoen fløjtede 
flabet til flodhesten. 

  

Flodhesten slog   
flagrende flik-flak. 

  

Flemming fløjtede til 
den flotte flamingo. 

Flodhesten    

Flemming fløjtede    

flabet til den flotte 

flamingo, som   

flatteret slog    

flagrende flik-flak. 

Den fnugfri fnuller-

mand fnøs af  de     

fnisende fnatmider, 

som var fulde af    

fnidder og fnadder. 



Glarmesterens 
Gladys var fra  
Glud. 

 

Gladys var glad for 
sit glansnummer. 

 

Gladys gled på den 
glatte scene. 

Fritidspædagogens 
frøken var gravid. 

  

De fråsede i friture-
stegte frugter. 

  

Fritidspædagogen 
var frisk og frejdig. 

Den fregnede fritids-

pædagog og hans 

frugtsommelige frø-

ken fråsede i friture-

stegte frølår og frisk-

lavede frikadeller. 

Glarmesterens      

Gladys fra Gladsakse 

glitrede og glimtede 

glædestrålende i      

sit glamourøse        

glansnummer. 



Greven grinede ad 
græshopperne. 

 

Greven havde   
grimme grisetæer. 

 

Grandtanten var 
grøn af  misundelse. 

Den gnækkende 

gnier Hr. Gnavpot 

gnaskede gnavent 

på de sidste gnallin-

ger af  gnavebenet.  

Hr. Gnavpot var      
en gnaven gnier. 

  

Hr. Gnavpot         
gnaskede på en  
gnu. 

  

Hr. Gnavpots øjne          
slog gnister. 

Den grinagtige greve 

med grisetæerne græm-

medes grædefærdigt 

over de grimme græs-

hopper på grandtantens 

grønne græsplæne.    



Knud var en knøs 
fra Knabstrup. 

 

Knuds knallert   
knirkede. 

 

Knuds knallert 
knækkede knagme. 

Kludedukken    
klaskede       
klodsmajoren. 

 

Klodsmajoren 
klimtede på       
klaveret. 

  

Klovnen klippede 
klokkeblomster. 

Klovnen Klas klaske-

de klodsmajoren med 

klaphatten, og klippe-

de klitroser og klok-

keblomster til den 

kløgtige kludedukke.  

Knøsen Knud fra       

Knabstrup kører 

knagme knaldham-

rende knivskarpt på 

sin knaldrøde      

knallert. 



Kvinderne kvalte 
kvierne. 

 

Kviekalven kviltede 
for kvinderne. 

 

Kvæget kom fri      
af  kviksandet. 

Krokodillen hed 
Krible-Krable. 

  

Krabben havde en 
krone af  krystaller. 

  

Krydstogtskibet 
var hvidt som kridt. 

Den krukkede kroko-

dille og krabben 

Krible krævede kran-

sekage og kringle på 

det kridhvide     

krydstogtskib. 

De kvidrende kvinder 

kvittede kviltningen og 

fik kvikt kviekalven og 

kvæget op af  det   

kvælende kviksand. 



Provstinden pralede 
ad provsten. 

 

Provsten pruttede  
under prædikenen. 

 

Provstinden pruttede 
i protest. 

Platuglen var plante-
avlerens plejesøn. 

  

Platuglen plaskede 
pløre på planke-
værket. 

  

Planteavleren plys-
sede plageånden. 

Platuglen Plidderplad-

der planlagde plot og 

plantede pløre i plet-

skud på planteavle-

rens plaskvåde     

plankeværk. 

Den prøjsiske   

provstinde pruttede 

provokerende i       

protest mod          

provstens pralende 

prædiken. 
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Skoleinspektøren 
skræmte skeletterne. 

 

Skeletterne skulkede 
fra skole. 

 

Skoleinspektøren  
skumlede i skægget. 

Sjuskedorte    
sjippede sjovt. 

  

I Sjælsø sjipper 
man sjældent. 

  

Dorthe sjippede i 
Sjællands-
mesterskaberne. 

Skeletterne i skabet 

skulkede fra skole og 

skraldgrinede ad den 

skrupskøre               

skoleinspektør. 

Sjuskedorte fra   

Sjælsø sjippede sig 

til en sjælden sjette-

plads ved Sjællands-

mesterskaberne. 



Smyrna gav 
smækkys til alle. 

 

Smyrna var    
smedens far. 

 

Smyrna var    
smededatter fra 
Smørum. 

Sløjdlæreren      
kørte slæde i    
slowmotion.  

  

Slyngveninderne 
sludrede og        
sladrede.  

  

Sløjdlæreren       
sløjfede slipset. 

 

Smedens Smyrna fra 

Smørum med de        

smukke smilehuller       

var smadder smålig    

med smækkys. 

Slyngveninden og 

sludrechatollet      

sladrede om den sløve 

sløjdlærer, som kørte      

slalom med slåbrok  

og slips. 



De to venner så 
sport og spyttede. 

 

De spiste spræl-
levende spyfluer. 

 

De så spændende 
splatterfilm. 

Snemanden       
snørede sneglen. 

  

Snemanden     
snorkede i sneen. 

  

Snemanden     
snuppede sin    
skihjelm. 

Den snarrådige       

snemand snuppede 

snublekysen og snøre-

støvlerne, og sneg sig 

ud med snowboard i 

snestormen. 

Den sprælske sprælle-

mand og den spinkle 

sportsmand så      

spændende splatter-

film og spise spaghetti 

og spegepølse. 

 



Svinedrengen hed 
Svanhilde. 

 

Svanhilde var fra 
Sverige. 

 

Svinedrengen 
svigtede           
Svanhilde.    

Strudsene standsede 
den store strømer. 

  

Strudsene strikkede 
på Strandvejen. 

 

Stig var strømer med 
strikstrømper. 

Strømeren Stig med 

strikstrømperne, 

standsede stribevis 

af  strejfende strudse   

på Strandvejen. 

Den sværmeriske      

svinedreng fra         

Svinninge svang med  

et svuptag svenske 

Svanhilde ud i en    

svævende svingom. 



Troldmanden trøs-
tede sin trolovede. 

 

Troldmanden trak i 
tropehjelmen. 

 

Tristan trillede    
trøstesløse tårer. 

Tjenestepigen 
var fra Tjele. 

 

Tjeneren tjattede 
til tjenestepigen. 

  

Tjeneren Tjalfe 
var fra Tjekkiet. 

  

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. 

 



 

Dette materiale er udarbejdet af Liselotte Ring Kryger  

for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og 

https://pixabay.com/ 

  

I serien ”Kluddermors Klemmebøger” 

 findes følgende materialer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle materialer fås på  

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

Følg Forlaget Kluddermor på: 

Facebook www.facebook.com/forlagetkluddermor/ 

Instagram https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/  

og YouTube https://www.youtube.com/channel/

UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg/videos  
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