
Kluddermors  

Klyngeremser 
   30 konsonantklynger på vers 

 af Liselotte Ring Kryger 



 

Formål med materialet 

Dette materiale er en del af Forlaget Kluddermors ”Grønne Serie”, hvor der arbejdes 

med udviklingen fra semifonetisk læser til lydbaseret læser. Materialet indeholder et ud-

valg af danske konsonantklynger i forlyd. Hver konsonantklynge er præsenteret vha. en 

lille remse. Eleverne kan vha. dette materiale få mulighed for at afkode komplicerede 

lydforbindelser, lydkategorisere konsonanter i klynger og tilegne sig de nødvendige arti-

kulationsfærdigheder. 

Målgruppe 

Materialet henvender sig til elever i indskolingen, samt specialundervisningen, og er vel-

egnet til fælles oplæsning eller eneundervisning af elever med forskellige udfordringer i 

forhold til lydlig opmærksomhed. Især ordblinde kan have brug for øvelser i afkodning 

af komplicerede lydforbindelser . 

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 efter niveau.  

God fornøjelse :-)  

 



Bjørnen Bjarne fra bjerget, bjærgede den 

bjæffende hund på en bjælke. 
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Blæksprutten fra Blovstrød købte  

blandede blomster til bladlusen, men 

fik blot blodtud og blackout. 
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Bruno og  

Brynhilde  

holdt bryllup  

i Brønshøj  

og fik  

brusebad,  

brudesuite  

og brunøjede  

brølende  

brødre. 

Forlaget Kluddermor            Liselotte Ring Kryger                                                                      Kluddermors Klyngeremser 



  Dragen Drude drømte om drønsmarte 

drømmepiger, men dryssede dovent 

rundt og sang drikkeviser. Så alt han fik 

var dræberblik. 
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Dværgen 

Dvight fra 

dværgplaneten 

dvælede  

dvask  

ved den  

dvalende 

dværghøne. 
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Den fjollede fjortenårige 

fjordreje fra Fjelsø fjertede 

fjumset foran fjernsynet. 
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Flodhesten Flemming fløjtede flabet til 

den flotte flamingo, som flateret slog 

flagrende flik-flak. 
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 fnøs af  

de fnisende  

 fnatmider,  

Den  

fnugfri fnul-

lermand 

som var  

fulde af 

fnidder  

og  

fnadder. 
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  Den fregnede fritidspædagog  

og hans frugtsommelige  

frøken fråsede i friturestegte  

frølår og frisklavede  

frikadeller . 
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Glarmesterens Gladys fra Gladsakse 

glitrede og glimtede glædestrålende  

i sit glamourøse glansnummer. 
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 Den gnækkende gnier Hr. Gnavpot  

gnaskede gnavent på de sidste  

gnallinger af  gnavebenet.  

Forlaget Kluddermor            Liselotte Ring Kryger                                                                      Kluddermors Klyngeremser 



Den grinagtige greve med grisetæerne 

græmmedes grædefærdigt over de 

grimme græshopper på grandtantens 

grønne græsplæne.    
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 Klovnen Klas klaskede klodsmajoren med 

klaphatten, og klippede klitroser og klok-

keblomster til den kløgtige kludedukke.  
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Knøsen Knud fra  

Knabstrup kører  

knagme knaldhamrende 

knivskarpt på sin  

knaldrøde  

knallert. 
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Den krukkede krokodille og krabben 

Krible krævede kransekage og kringle 

på det kridhvide krydstogtskib. 
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De kvidrende kvinder  

kvittede kviltningen og fik kvikt 

kviekalven og kvæget op af det 

kvælende kviksand. 
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Den prøjsiske 

provstinde  

pruttede  

provokerende i 

protest mod 

provstens  

pralende  

prædiken. 
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 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. 
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Slyngveninden og sludrechatollet 

sladrede om den sløve  

sløjdlærer,  

som kørte  

slalom med  

slåbrok  

og slips. 
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Smedens Smyrna fra Smørum med  

             de smukke smilehuller var                         

smadder smålig med smækkys. 
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  Den snarrådige  

snemand snuppede 

snublekysen og  

snørestøvlerne,  

og sneg sig ud  

med snowboard i 

snestormen. 
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Den sprælske sprællemand og den 

spinkle sportsmand så spændende splat-

terfilm og spise spaghetti og spegepølse. 



Strømeren Stig fra Stege med strikstrøm-

perne, standsede stribevis af strejfende 

strudse på Strandvejen. 
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Den sværmeriske  

svinedreng fra Svinninge 

svang med et svuptag 

svenske Svanhilde ud i 

en svævende svingom. 
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Den tjavsede  

tjener Tjalfe fra 

Tjele tjattede  

tjept til den  

tjekkiske  

tjenestepige. 
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Troldmanden 

Tristan  

trillede  

trøstesløse  

tårer og  

tryllede  

troskyldigt sin 

troløse  

trolovede til 

troperne. 
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”Vrikke Rikke, 

Vrikke Rikke, 

hun vil bare  

vrikke”,  

vrængede Villy.  

”Sikke noget 

vrøvl”, vrissede 

Vera vredt. 
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Kluddermors Kombinatoriktavler er udarbejdet af Liselotte Ring Kryger for  

Forlaget Kluddermor.  

I materialet er anvendt billeder fra: https://openclipart.org/ og  

https://pixabay.com/ 

Alle Kluddermors materialer fås på: www.forlagetkluddermor.com/shop  

Du kan besøge Forlaget Kluddermors hjemmeside på:  

https://www.forlagetkluddermor.com/ 

 

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til 

undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.  

Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i  

aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med 

Forlaget Kluddermor.  

https://openclipart.org/
https://pixabay.com/
http://www.forlagetkluddermor.com/shop
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