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Opettele ensin yksinkertaisia temppuja, jotka kiehtovat sinua.
Kun esiintymisvarmuutesi kasvaa, voit opetella pidempiä, vaativampia temppuja. 
Käyttäydy itsevarmasti aina yleisön edessä.
Vaikuta innostuneelta esittämistäsi taikatempuista. 
Puhu niin selkeästi kuin vain pystyt – jos mumiset, yleisö ei pysty seuraamaan esitystäsi, ja 
saattaa olla, että heiltä jää joku tärkeä tiedonjyvänen kuulematta.
Päästä aina yleisö osallistumaan taikatemppuihin pyytämällä heidän joukostaan 
vapaaehtoisia, äläkä huoli, jos jokin menee vikaan. 
Voit joko toistaa tempun, jos tilanne niin sallii, tai aloittaa seuraavan tempun tekemisen.

Begynn med å lære enkle tryllekunster som interesserer deg. 
Etter hvert som du blir tryggere, kan du lære lengre og vanskeligere tryllekunster.
Når du er foran et publikum, oppfør deg deretter. 
Se entusiastisk ut for tryllekunstene du utfører.
Snakk så tydelig du kan – hvis du mumler vil ikke publikum klare å få med seg hva du sier 
og kanskje gå glipp av viktig informasjon.
Involver alltid publikummet ditt ved å be om frivillige og vær ikke bekymret for om noe går 
galt.
Gjenta trikset, hvis mulig, eller begynn det neste trikset.

Tässä muutamia vinkkejä, jotka on hyvä muistaa taikatemppuja esittäessä:

Varmista, että kaikki tarvikkeesi ovat valmiina ennen kuin aloitat taikatempun esittämisen.•	
Harjoittele jokaista temppua niin usein, että pystyt tekemään ne sujuvasti ulkomuistista, ja  •	

 harjoittele peilin edessä jotta näet miltä temppu näyttää yleisön edessä.
Harjoittele temppusi ohessa kertomasi tarina sujuvaksi ja hauskaksi – näin erotut muista  •	

 taikureista, jotka esittävät samaa temppua!
Pyydä yleisöä istuutumaan suoraan eteesi. Älä anna ihmisten istua vieressäsi tai takanasi.•	
Kerro yleisölle vitsejä ja tarinoita, jotka vievät heidän huomionsa muualle ja lisäävät   •	

 heidän mielenkiintoaan esitystäsi kohtaan.
Älä koskaan selitä yleisölle koko temppua etukäteen, vaan kerro heille tempun edetessä  •	

 mitä kulloinkin teet. Taikuus tarvitsee onnistuakseen yllätyksiä!
Jos esität saman tempun yleisölle monta kertaa, katsojat saattavat arvata, miten temppu  •	

 tehdään. Pyri siis esittämään yksi temppu vain kerran kullekin yleisöllesi.
Muista vielä taikureiden kultainen sääntö: ÄLÄ KOSKAAN PALJASTA SALAISUUKSIASI!•	

Her er noen tips å huske når du opptrer som tryllekunstner:

Vær sikker på at alt utstyr er klart til bruk før du utfører tryllekunster.•	
Øv på hver tryllekunst så ofte at du kan utføre det omtrent uten å tenke, og øv    •	

 gjerne foran et speil så du kan se hvordan fremføringen vil se ut for et publikum.
Øv og perfeksjoner historien eller trylleformlene du vil bruke mens du fremfører   •	

 hver tryllekunst – det er det som skiller deg fra alle de andre som utfører     
 det samme trikset.

Hold publikum direkte foran deg. La ikke noen sitte på siden av eller bak deg.•	
Fortell publikum vitser og historier for å distrahere dem og øke deres interesse.•	
Fortell aldri publikum hva du skal gjøre før du gjør det. God tryllekunst bygger på   •	

 overraskelse.
Gjenta ikke en tryllekunst for det samme publikummet. Hvis du gjør det, er det stor   •	

 sannsynlighet for at noen vil finne ut av trikset siden de vet hva de skal se etter.
Husk tryllekunstnernes kodeks: GI ALDRI FRA DEG DINE HEMMELIGHETER!•	

Börja med att lära dig enkla trick som intresserar dig.
När du blir mer säker kan du lära dig längre och lite svårare trick.
När du står framför publiken ska du agera självsäkert. 
Se entusiastisk ut när du trollar!
Tala tydligt – om du mumlar kanske din publik inte uppfattar viktiga saker i din presentation.
Låt alltid din publik vara med genom att fråga efter frivilliga medhjälpare. Oroa dig inte om 
något råkar bli fel, antingen upprepar du tricket eller så börjar du med nästa trick.

Begynd med at øve dig på de nemme tricks, som virker sjove. 
Når du bliver lidt bedre, kan du lære de større og sværere tricks. 
Optræd roligt og tillidsfuldt, når du viser dine tricks for publikum. 
Udfør trickene med entusiasme og engagement. Tal højt og tydeligt – hvis du mumler eller 
taler for lavt, kan dit publikum ikke følge med.
Involver altid publikum ved at bede frivillige om at assistere dig, og tag det ikke så tungt, 
hvis noget går galt. 
Gå bare videre til næste trick.

Här är några tips att komma ihåg när du ska göra tricken:

Se till att alla saker finns på plats innan du börjar med ett trick.•	
Träna på varje trick så ofta att du kan göra dem nästan utan att tänka, och öva framför   •	

 en spegel så att du kan se hur publiken kommer att uppfatta dem.
Träna på vad du ska säga och gör det gärna personligt varje gång – det är det som gör  •	

 dig annorlunda från andra som gör samma trick.
Publiken måste sitta rakt framför dig. Se till att ingen sitter vid sidan om eller bakom dig.•	
Dra roliga skämt och berätta små historier så att publiken blir både vilseledd och mer   •	

 intresserad.
Tala aldrig om för publiken vad du ska göra innan du gör det. Bra trolleri bygger på   •	

 överraskningar.
Upprepa aldrig ett trick inför samma publik. Om du gör det är risken stor att de kommer  •	

 på hur du gör eftersom de vet vad de ska titta efter.
Kom ihåg: EN TROLLKARL AVSLÖJAR ALDRIG SINA TRICK!•	

Hermed nogle tips ved præsentation af tryllekunster:

Sørg for at du har alt, hvad du behøver, inden du udfører tricket.•	
Øv dig grundigt på hvert eneste trick, så du kan udføre det næsten uden at tænke. Øv   •	

 dig foran et spejl, så du ser, hvordan publikum opfatter det.
Øv dig i at snakke eller fortælle en historie for hvert trick, som du udfører – dette gør   •	

 forskellen på en god og dårlig tryllekunstner.
Søg for at publikum sidder direkte foran dig. Lad dem ikke sidde ved siderne eller bag   •	

 dig.
Fortæl vittigheder og historier for at distrahere tilskuerne og for at fange deres interesse.•	
Fortæl aldrig hvad du vil gøre, inden du gør det. God magi hænger sammen med   •	

 overraskelser.
Gentag ikke et trick for samme publikum. Hvis du gør dette, er der en stor risiko for, at   •	

 de kan afsløre det, da de ved, hvad de skal se efter.
Husk den magiske kode: AFSLØR ALDRIG DINE HEMMELIGHEDER!•	
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Vaikutelma: Toimi ajatuksenlukijana nimeämällä arpakuution luku, jonka yksi katsojistasi 
on valinnut.

Tarvikkeet: Arpakuutio, pieni kannellinen purkki ja suuri kannellinen purkki.

Esittäminen:
1. Pyydä yhtä katsojaa valitsemaan arpakuution silmäluku ja asettamaan arpakuutio 
pieneen purkkiin valittu luku ylöspäin. Pyydä häntä sulkemaan purkki tiiviisti kannella. 
(Kuva 1)
2. Kun saat pienen purkin takaisin, käännä sitä varovasti itseesi päin. Kun vilkaiset purkin 
kantta, voit nähdä arpakuution numeron kannen läpi. Ennen kuin vilkaiset kannen läpi, 
voit pyytää luvun valinnutta katsojaa tarkastamaan ison purkin ja kannen. Yleisön huomio 
kiinnittyy tällöin vapaaehtoiseen. (Kuva 2)
3. Aseta pieni purkki ylösalaisin isoon purkkiin ja sulje purkki tiiviisti kannella. (Kuva 3)
4. Nosta purkki korvasi viereen, kääntele ja ravista sitä muutaman kerran. Yritä vaikuttaa 
siltä. että keskityt johonkin tiettyyn numeroon, ja yllätä vapaaehtoisesi lausumalla oikea 
numero. (Kuva 4)

Effekt: Læs tilskuerens tanker og gæt det valgte nummer.

Rekvisitter: En terning, en lille æske med låg og en større æske med låg.

Præsentation:
1. Bed en tilskuer om at vælge et nummer på terningen og læg den i den lille æske med 
låget på (Fig. 1).
2. Når du tager den lille æske, skal du vende den skråt imod dig selv. Derved kan du 
se gennem låget og læse nummeret på terningen. Samtidig beder du tilskueren om at 
undersøge den større æske for at distrahere publikum (Fig. 2).
3. Læg den ligge æske med bunden opad i den større æske og sæt låget på (Fig. 3).
4. Til sidst ryster du dåserne et par gange ved dit øre, og ser ud som om du koncentrerer 
dig om at tænke på nummeret. Sig det korrekte nummer til tilskuerens store overraskelse 
(Fig. 4).

Effekt: Läs en frivillig åskådares tankar genom att komma fram till det nummer hon eller 
han har valt.

Du behöver: Tärningen, den lilla burken med lock och den stora burken med lock.

Utförande:
1. Be en åskådare att välja ett nummer på tärningen – utan att du får reda på vilket - och 
att lägga den i den lilla burken med det valda numret uppåt och sätta på locket.  (Fig. 1)
2. När du får tillbaka den lilla burken lutar du den lite nonchalant och långsamt så att 
tärningen ramlar mot insidan på locket. Du kan då se genom locket och läsa numret på 
tärningen. Samtidigt ber du åskådaren att undersöka den stora burken för att dra publikens 
uppmärksamhet från dig. (Fig. 2)
3. Lägg den lilla burken uppochned i den stora burken och sätt på locket. (Fig. 3)
4. Till slut håller du burkarna och skakar dem några gånger nära ditt öra. Agera som om 
du koncentrerade dig på att hitta rätt nummer. Publiken kommer att bli helt förbluffad över 
att du visste det rätta numret! (Fig. 4)

Virkning: Les en frivilligs tanker ved å finne tallet han/hun har valgt.

Rekvisitter: En terning, en liten boks med lokk og en stor boks med lokk.

Gjennomføring:
1. Be en tilskuer velge et tall på terningen og plasser den i den lille boksen, og sett så på 
lokket. (Fig. 1)

FI

DK

SE

NO

1. Mysteerinoppa

1. Den mystiske terning

1. Den mystiska tärningen

1. Den Mystiske Terningen

2. Når du tar tak i den lille boksen, vipp den litt mot deg selv. Du kan se gjennom lokket 
og se tallet på terningen. Be samtidig tilskueren undersøke den store boksen for å avlede 
publikums oppmerksomhet. (Fig. 2)
3. Plasser den lille esken opp ned i den store esken og sett på lokket. (Fig. 3)
4. Avslutt med å holde og riste boksene noen få ganger nær øret ditt. Oppfør deg som om 
du konsentrerer deg om det valgte tallet, og tilskuerne vil bli overrasket av at du kjenner 
tallet! (Fig. 4)
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Vaikutelma: Aseta yksi pehmopallo päällimmäisen kupin päälle ja peitä se kahdella 
kupilla. Taputa päällimmäistä kuppia ja pehmopallo putoaa kuppien läpi pöydälle! Voit 
myös tehdä tempun niin, että myös kaikki jäljelle jääneet pallot putoavat kuppien läpi, ja 
tempun lopussa pöydällä onkin kolme pehmopalloa! 

Tarvikkeet: Kolme eriväristä kuppia ja neljä keltaista pehmopalloa.

Valmistelut: Ennen kuin aloitat tempun tekemisen, muodosta kolmesta kupista torni, 
jonka keskimmäiseen kuppiin kätket yhden pehmopallon. Aseta kolme pehmopalloa 
päällimmäiseen kuppiin.

Esittäminen:
1. Nosta kupit vasemmalla kädelläsi ja tyhjennä kuppien sisältö (eli pallot) pöydälle.
2. Aseta kupit pöydälle yksi kerrallaan oikealla kädelläsi. (Huomio! Yritä olla paljastamatta 
keskikuppiin kätkettyä palloa katsojille. Tämän tempun tärkein ja samalla vaativin taito 
onkin kupin pöydälle asettaminen niin, ettei pallo paljastu yleisölle!) (Kuva 1)
3. Aseta yksi pehmopallo keskimmäisen kupin huipulle. (Kuva 2)
4. Peitä keskimmäinen kuppi (jonka päälle juuri asetit pehmopallon) kahdella jäljellä 
olevalla kupilla. (Kuva 3)
5. Taputa päällimmäistä kuppia sormenpäälläsi ja nosta kaikki kolme kuppia yhtä aikaa – 
pallo on pudonnut kupin läpi pöydälle! (Kuva 4)
6. Aseta nyt kaikki kolme kuppia takaisin pöydälle vierekkäin, ja peitä keskimmäinen 
pehmopallo (joka siis äsken “putosi muiden kuppien läpi”) keskikupilla. (Huomio! 
Keskikupin alla on nyt kaksi palloa, ei yhtä, niinkuin yleisö luulee) (Kuva 5)
7. Toista kohdat 3-6 ja näytä yleisölle, että myös toinen ja kolmaskin pehmopallo pystyvät 
lävistämään kupit! (Kuva 6)

Effekt: Læg en bold ovenpå et bæger og dæk den med to andre bægre. Slå let på toppen, 
og bolden falder gennem bægeret ned på bordet. Ved afslutningen af tricket har tre bolde 
passeret gennem bægeret og ligger på bordet.

Rekvisitter: Tre bægre og fire bolde.

Hemmelighed: I begyndelsen er en bold hemmeligt gemt i det midterste bæger, se 
illustrationen.

Præsentation:
1. Løft bægrene med den venstre hånd og hæld boldene ud på bordet.
2. Stil bægrene på bordet med din højre hånd, et ad gangen. (Bemærk: Pas på at den 

Effekt: Lägg en boll uppe på en kopp och täck den med de två andra kopparna. Knacka 
på översta koppen och du får då bollen att gå igenom koppen och hamna på bordet under 
den första koppen! De övriga bollarna kan du också få att gå igenom kopparna så att vid 
trickets slut är alla tre bollarna på bordet!

Du behöver: De tre kopparna och de fyra bollarna.

Hemlighet: Du har i hemlighet lagt en boll i den mellersta koppen som visas i bilden.

Utförande:
1. Lyft upp alla kopparna med din vänstra hand och lägg de tre bollarna på bordet. 
2. Ställ kopparna på bordet en åt gången med din högra hand (Obs! Se till att den gömda 
bollen under den mellersta koppen inte trillar ut. Förmågan att ställa koppen uppochned, 
utan att avslöja den gömda bollen, är det viktigaste i tricket, så detta måste du träna på). 
(Fig. 1)
3. Lägg en boll uppe på koppen i mitten. (Fig. 2)
4. Täck koppen i mitten (med bollen fortfarande ovanpå) med de två övriga kopparna. (Fig. 
3)

Virkning: Plasser en ball oppå en kopp og dekk til med de to andre koppene. Bank på 
toppen og ballen vil gå igjennom koppen til bordet under. De resterende ballene kan også 
passere gjennom koppene slik at ved triksets slutt er alle de tre ballene på bordet.

Rekvisitter: Tre kopper og fire baller

Hemmelighet: Før du begynner, plasseres en ball i hemmelighet under koppen i midten 
som illustrert.

Gjennomføring:
1. Løft opp koppene med din venstre hand og tøm ballene ut på bordet. 
2. Plasser koppene på bordet en av gangen med din høyre hand. (Bemerk: Unngå at den 
skjulte ballen under den midtre koppen faller ut. Evnen til å plassere koppen oppned uten å 
vise den skjulte ballen er hovedpoenget i dette trikset) (Fig. 1)
3. Plasser en ball oppå den midtre koppen. (Fig. 2)
4. Dekk til den midtre koppen (med ballen oppå), med de andre to koppene. (Fig. 3)
5. Bank på toppen og løft opp de tre koppene samlet for å vise at ballen har gått gjennom 
koppen. (Fig. 4)
6. Plasser de tre koppene tilbake på bordet, og dekk til ballen som gikk gjennom med den 
midtre koppen. (BEMERK: Nå er det to baller i skjul under den midtre koppen, istedenfor en 
som publikum tror.) (Fig. 5)
7. Gjenta det ovenstående fra nummer 3 til 5 for å vise at den andre og tredje ballen kan 
gå gjennom koppene! (Fig. 6)

FI 2. Kupit ja pallot

SE 2. Koppar och bollar

NO 2. Kopper og Baller

DK 2. Bægre og bolde

5. Knacka på den översta koppen och lyft upp alla tre kopparna ihop samtidigt så att du 
visar att bollen har lyckats tränga sig igenom koppen. (Fig. 4)
6. Sätt tillbaka de tre kopparna på bordet och täck den boll som tog sig igenom koppen 
med koppen i mitten. (Obs! Nu finns det två bollar gömda under koppen i mitten istället för 
en som publiken tror.) (Fig. 5)
7. Upprepa vad du gjorde från 3 till 6 för att visa att den andra och tredje bollen också kan 
ta sig igenom kopparna! (Fig. 6)



gemte bold i midterbægeret ikke falder ud. At placere bægeret omvendt uden at vise den 
gemte bold, er det vigtige i dette trick) (Fig. 1).
3. Læg en bold øverst på det midterste bæger (Fig. 2).
4. Dæk det midterste bæger (med bolden på toppen) med de to andre bægre (Fig. 3).
5. Slå let på toppen og løft alle bægre samtidigt for at vise, at bolden er tryllet gennem 
bægeret (Fig. 4).
6. Stil de tre bægre på bordet igen, og sæt det midterste bæger ovenpå bolden igen. 
(Bemærk: Nu er der 2 bolde gemt i det midterste bæger, i stedet for 1, som publikum tror) 
(Fig. 5).
7. Gentag de tidligere punkter fra 3-6 for at vise, at den anden og tredje bold også kan 
trylles gennem bægrene (Fig. 6).

1

4

2

5

3

6

Vaikutelma
Effekt
Virkning
Effekt

Tarvikkeet
Du behöver
Rekvisitter
Tilbehør

Valmistelut
Hemlighet
Hemmelighet
Hemmelighed

5 6

Vaikutelma: Haasta ystäväsi toistamaan helppoa kuppien kääntösarjaa. Sinä tietenkin 
onnistut, mutta ystäviesi mielestä temppu on mahdoton!

Välineet: Kolme eriväristä kuppia.
 
Esittäminen:
Aloita kuvan osoittamalla muodostelmalla.
1. Käännä kaksi kuppia aina samaan aikaan seuraavan järjestyksen mukaisesti: 
A + B, A + C, A + B.
Pyydä yleisöäsi muistamaan tämä järjestys. Kaikki kupit ovat nyt reuna ylöspäin.
2. Kun seuraavaksi aloitat kuppien kääntelyn, käännä keskimmäinen kuppi alaspäin. Pyydä 
yleisön joukosta vapaaehtoista, ja neuvo häntä noudattamaan järjestystä ja jatkamaan 
kääntelyä niin, että kaikki kupit päätyisivät reuna YLÖSPÄIN. 
3. Katsojien riemuksi kaikki kupit päätyvätkin reuna alaspäin (päinvastaisen alkuasetelman 
takia). Kyseessä on erinomainen juhlatemppu, ja harva yleisön jäsen huomaa erilaisen 
aloitusasetelman!

Effekt: Utmana dina kompisar med att följa en enkel ordningsföljd och få tre koppar med 
kanten uppåt. Du kommer naturligtvis att lyckas men för alla andra är det omöjligt! 

Du behöver: De tre kopparna.

Utförande:
Börja med att ställa kopparna så som bilden visar. Vänd 2 koppar åt gången i följande 
ordning:
A + B; A + C; A + B, be alla att komma ihåg ordningen. Alla koppar står nu med 
kanten uppåt. Nu låter du de två yttre kopparna ha kanten uppåt och den i mitten vänder 
du så kanten kommer nedåt. Be en frivillig att göra samma sak som du gjorde i samma 
ordningsföljd och få samma slutresultat: att alla kopparna ska stå med kanten uppåt. Till 
allas förvåning och förnöjelse hamnar alla hans koppar med kanten nedåt (på grund av 
att startpositionen var annorlunda). Det här är ett fantastiskt partytrick. Att startpositionen är 
annorlunda märker ingen!

Virkning: Utfordr dine venner til å følge en enkel sekvens når du vender tre kopper opp 
riktig. Du klarer det selvfølgelig, men andre mener det umulig!

Rekvisitter: 3 kopper

Hemmelighet: Start med koppene som illustrert. 
Vri opp to kopper om gangen, ved å følge denne sekvensen:
A + B; A + C; A + B, Be hvem som helst om å følge sekvensen. Alle koppene ender 

FI 3. Hankalat kupit

SE 3. Utmanande koppar

NO 3. Utfordrende Kopper



med riktig side OPP. Denne gangen starter du med koppene på ytterkantene riktig og den i 
midten opp ned. Be en frivillige om å gjenta sekvensen og få alle koppene til å ende RIKTIG 
VEI. Til alles fornøyelse, ender ALLE hans/hennes kopper opp ned (grunnet den forskjellige 
startposisjonen). Dette er et genialt partytriks. De forskjellige utgangspunktene blir nesten 
aldri oppdaget! 

Effekt: De tre bægre skal vendes i samme rækkefølge og ende med åbningen opad. 
Selvfølgelig klarer du det, men det virker umuligt for de andre.

Rekvisitter: 3 bægre

Hemmelighed: Du vender bægrene i den startposition, som er vist på billedet, tilskuerne 
har en anden startposition. 
Vend 2 bægre af gangen, i denne rækkefølge: A+B, A+C og A+B. Alle bægre har nu 
åbningen opad. Tilskueren starter med de yderste bægres åbning opad og det midterste 
bægers åbning nedad. Bed tilskueren om at vende bægrene i samme rækkefølge, så alle 
ender med åbningen opad. Og mærkeligt nok, ender alle tilskuerens bægre med åbningen 
nedad (på grund af den anderledes startposition). Dette er et elegant festtrick. De forskellige 
startpositioner opdages næsten aldrig.

Vaikutelma: Kuppi häviää kun se kiedotaan paperikääreeseen!

Salaisuus: Paperikääre, johon kuppi kiedotaan, säilyttää muotonsa – myös sen jälkeen kun 
taikuri on salaa pudottanut kupin syliinsä!

Välineet: Kuppi, sekä lisäksi myttyyn taiteltu seteli ja paperikääre, jolla voit reilusti peittää 
kupin (ei sisälly pakkaukseen).

Esittäminen: 
Istu pöydän ääressä koko tempun esittämisen ajan. Aseta kuppi myttyyn taitellun setelin 
päälle ja kiedo paperikääre kupin päälle (Kuva 1). Kerro yleisölle, että aiot taikoa setelin 
kadoksiin (jotta saat petkutettua yleisöäsi). Nosta sitten kääritty kuppi ylös näyttääksesi, että 
seteli on vielä pöydällä, ja liikuta samalla käärittyä kuppia hieman itseesi päin.

DK 3. Åbningen opad

FI 4. Katoava kuppi

SE 4. Koppen som försvinner

NO 4. Forsvinnende Kopp
A B C
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Tyhjennä pöytä, ja hellitä otettasi kääritystä kupista niin, että kuppi voi tippua rauhallisesti 
syliisi niin, ettei yleisö näe (Kuva 2). Kun asetat paperin uudelleen pöydälle, sinun tulee 
ylläpitää illuusiota että asetat sekä kupin että paperin pöydälle. Heilauta kättäsi mystisesti 
”kupin” päällä ja väitä, että saat esineen katoamaan! Lyö sitten kätesi paperin päälle niin, 
että paperi litistyy ja ”kuppi” tippuu pöydän lävitse (Kuva 3).
Nosta nyt kuppi pöydän alta ja sano ”anteeksi, väärä esine”. Koko tempun ajan yleisön 
huomio on kiinnittynyt toisaalle kuin kuppiin.

Effekt: En kopp försvinner när den är inlindad i en bit papper.

Hemlighet: En bit papper runt koppen behåller sin form – även efter det att du i hemlighet 
har låtit koppen glida ner i knäet.

Du behöver: 1 kopp samt en hopknycklad sedel och ett pappersark som kan täcka 
koppen helt och hållet (medföljer inte).

Utförande:
Ställ koppen över den hopknycklade sedeln och slå in koppen i papperet (Fig. 1). Berätta 
för publiken att du ska få sedeln att försvinna (det säger du för att vilseleda publiken). 
Lyft den inslagna koppen igen för att visa att den hopknycklade sedeln fortfarande är på 
bordet medan du flyttar den inslagna koppen mot dig. Precis vid bordskanten lättar du lite 
på ditt grepp så att koppen kan tyst falla ner i ditt knä utan att publiken ser det (Fig. 2). 
När du återigen ställer papperet över sedeln måste du bevara illusionen att koppen finns 
kvar under papperet. Rör din hand mystiskt över ”koppen” och övertyga att du trollar bort 
sedeln. Därefter slår du handen på papperet, som då blir platt, och ger intrycket att koppen 
har borrat sig igenom bordet (Fig. 3). Ta fram koppen under bordet och säg: ”Hoppsan, fel 
grej.” Publiken har helt koncentrerat sig på koppens försvinnande genom bordet.

Virkning: En kopp forsvinner når den pakkes inn i et ark.

Hemmelighet:
Et ark pakket rundt koppen vil beholde fasongen – selv etter at tryllekunsteren i skjul har 
sluppet koppen ned i sitt fang.

Rekvisitter: 1 kopp, en sammekrøllet seddel og et ark (eller tørkle) som kan dekke koppen 
fullstendig med litt til overs. (Ikke inkludert).

Gjennomføring:
Plasser koppen over den sammekrøllede seddelen og pakk arket over den. Fortell publikum 
at du vil få seddelen til å forsvinne (Dette sies for å avlede publikum)(Fig. 1). Så løfter 
du papiret og koppen igjen for å vise at den sammenkrøllede seddelen fremdeles ligger 
på bordet mens du beveger den innpakkede koppen forsiktig mot deg. Akkurat klar av 
bordet, løsne grepet ditt så koppen uten en lyd detter ned i fanget ditt, ute av syne for 
publikum (Fig. 2). Når du igjen plasserer arket over gjenstanden, må du fortsette illusjonen 



om at du fremdeles plasserer både koppen og arket. Beveg hånden din i magiske sirkler 
over ”koppen” og erklær at gjenstanden er borte. Du slår deretter hånden din ned over 
arket, som blir flatt, og gir uttrykk for å ha blitt slått gjennom bordet (Fig. 3). Hent frem 
koppen fra undersiden av bordet og si ”oooppss… feil gjenstand”. Hele tiden vil publikums 
oppmerksomhet være distrahert vekk fra koppen. 

DK 4. Det forsvindende bæger

FI Peukalotemppuja

SE Tummen

NO Tommeltupp

Effekt: Et bæger forsvinder i et stykke papir.

Hemmelighed: Et stykke papir som pakkes rundt om bægeret vil bevare formen – også 
efter at tryllekunstneren i hemmelighed har droppet bægeret i sit skød.

Rekvisitter: 1 bæger, en sammenkrøllet pengeseddel og et stykke papir som kan dække 
og overlappe bægeret helt. (Ikke inkluderet)

Præsentation: Stil bægeret ovenpå den sammenkrøllede pengeseddel og pak papiret 
rundt om det (Fig. 1). Fortæl publikum at du vil trylle pengesedlen væk (for at vildlede dem). 
Derefter løfter du papiret og bægeret igen, for at vise at den sammenkrøllede pengeseddel 
stadig er på bordet, imens du langsomt flytter det indpakkede bæger ind mod dig selv. Når 
det er ved bordkanten, løsner du grebet og lader bægeret glide lydløst ned i dit skød, uden 
at publikum ser det (Fig. 2). Når du igen placerer papiret over pengesedlen, skal du lade 
som om, at du både holder papir og bæger i hånden. Hold hånden over ”bægeret” og sig, 
”hokus pokus pengeseddel forsvind”. Så slår du hårdt med hånden ovenpå papiret, som 
bliver fladt og ser ud som om, at ”bægeret” er tryllet gennem bordet (Fig. 3). Tag bægeret 
frem under bordet og sig ”Ups, det var det forkerte objekt”.

Perustekniikka, jolla näytät käsiesi olevan tyhjät:
Käytä tätä tekniikkaa näyttääksesi yleisölle, että kätesi ovat tyhjät. Tee tämä temppu aina 
tempun alussa ja lopussa. Aseta muovipeukalo sormeesi – nyt voit aloittaa tekniikan 
harjoittelun!
1. Näytä, että kätesi ovat tyhjät niin, että piilotat oikean peukalosi vasemman kämmenesi 
taakse kuten kuvassa on esitetty (Kuva 1). 
Seuraavaa tekniikkaa käytetään esityksen aikana. Pidä kätesi liikkeessä koko ajan.
2. Näytä kätesi yleisölle niin, että sormenpääsi osoittavat yleisöä kohti. Liikuta käsiäsi koko 
ajan niin, ettei yleisö näe muovipeukaloa (Kuva 2).

Grundtekniken hur du visar att dina händer är tomma: 
Denna metod används när du ska visa att dina händer är tomma och används alltid när du 
börjar och slutar ett trick med den konstgjorda tummen.

Förberedelser: Stoppa bandet i den konstgjorda tummen och sätt den på din högra 
tumme.

Effekt: Du visar att din hand är tom och plockar lite magiskt pulver från luften och strör det 
över din näve. Ett band dyker magiskt upp och försvinner igen.

Du behöver: Tummen, bandet och att ha på dig ett klädesplagg som har fickor.

1. Visa att dina händer är tomma genom att gömma din högra tumme bakom din vänstra 
handflata som du har vänt mot publiken, se Fig. 1.
Denna metod används under föreställningen. Rör dina händer hela tiden. 
2. Visa dina händer med fingertopparna och tummen pekandes mot publiken som visas i 
Fig. 2. Rör händerna så att publiken inte ser den konstgjorda tummen. (Fig. 2)

Grunnleggende teknikk for å vise at hendene dine er tomme:
Denne teknikken brukes til å vise at hendene er tomme. Bruk den alltid når du starter og 
avslutter en tryllekunst. 

Forberedelser:
Dytt båndet inn i løstommelen og putt den på din høyre tommel.

Virkning: En Tryllekunstner viser hånden sin og plukker opp noe magisk pulver fra løse 
luften og strør det over knyttneven sin. Et bånd blir på magisk vis skapt for så å forsvinne.

Rekvisitter: Løstommel, regnbuebåndet.

Kuppi paperikääreeseen 
kiedottuna
Koppen inslagen i papper
Innpakket kopp
Bæger indpakket i papir

Kuppi putoaa pöydän läpi
Koppen glider ner från bordet 
Koppen slippes ned i fanget
Bæger glider ned fra bordet

Litistetty paperikääre
Papperet tillplattat
Arket har blitt slått flatt
Papiret glattes ud
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1. Vis at hendene dine er tomme ved å skjule din høyre tommel bak din venstre håndflate 
med håndflatene mot publikum, som vist. (Fig. 1)
Denne metoden brukes under fremføringen. Hold hendene i bevegelse hele 
tiden. 
2. Vis hånden din med fingertuppene og tommelen pekende mot publikum, som vist. Beveg 
hendene, slik at publikum ikke ser løstommelen. (Fig. 2)

Grundteknik når du viser, at dine hænder er tomme:
Denne metode bruges for at vise, at dine hænder er tomme. Benyt altid denne 
fremgangsmåde når du starter og afslutter tricket.

Forberedelse:
Stop båndet ind i den kunstige tommeltot og sæt den på din højre tommelfinger.

Effekt: Tryllekunstneren viser sin tomme hånd, tager noget tryllestøv i luften og drysser det 
over sin lukkede hånd. Et bånd fremtrylles og forsvinder igen.

Rekvisitter: Tommeltot og regnbuebånd

Grundteknik
1. Vis at dine hænder er tomme ved at holde håndfladerne mod publikum imens du 
gemmer din højre tommelfinger bag venstre hånd (Fig. 1).
Følgende metode bruges ved præsentation af tricket. Husk at bevæge 
hænderne hele tiden.
2. Hold dine fingerspidser med tommeltotten mod publikum som vist her. Bevæg fingrene, 
så publikum ikke lægger mærke til den ekstra tommelfinger (Fig. 2).

Valmistelut: Aseta nauha muovipeukalon sisään piiloon ja aseta peukalonpää oikean 
peukalosi päälle.

Välineet: Muovinen peukalonpää ja nauha.

Esittäminen: 
1. Näytä että molemmat kätesi ovat tyhjät yllä kuvatulla tekniikalla. Jatka asettamalla sitten 
kätesi niin, että sormenpääsi osoittavat yleisöä kohti, kuten perustekniikan kakkoskohdassa 
neuvotaan. Kun olet näyttänyt yleisölle kätesi, aseta vasen kätesi oikean päälle, ja sujauta 
muovipeukalo vasempaan kämmeneesi (Kuvat 3, 4, ja 5).
2. Kätke muovipeukalo vasempaan nyrkkiisi ja leiki ripottavasi taikapulveria oikealla kädellä 
nyrkkisi päälle (Kuva 6). 
3. Käytä sitten oikeaa peukaloasi ja etusormeasi vetämään piilotettu nauha vasemmasta 
nyrkistäsi (pidä huoli, että muovipeukalo pysyy visusti piilossa kun vedät nauhaa) (Kuva 6). 
4. Kun olet vetänyt nauhan kokonaan esiin, aseta oikea peukalosi vasempaan nyrkkiisi niin, 
että sujautat muovipeukalon nopeasti takaisin sormeesi. (Kuvat 8 ja 9).
5. Ota sitten kiinni nauhasta oikean käden sormillasi. Pidä huoli, etteivät katsojat näe 
peukaloasi (Kuva 10).
6. Pidä nauhasta kiinni molemmilla käsilläsi ja näytä sitä yleisölle! (Kuva 11)

Utförande:
1. Visa att båda dina händer är tomma genom att använda Grundteknik 1 (Fig.1). 
Rör sedan båda händerna med fingertopparna och tummen pekandes mot publiken 
(Grundteknik 2, Fig. 2) och lägg snabbt din vänstra hand över din högra hand och låt den 
konstgjorda tummen ommärkbart slinka in i din vänstra handflata. (Fig. 3, 4 & 5)
2. Håll den konstgjorda tummen i din vänstra näve, låtsas att plocka lite magiskt pulver från 
luften med den andra handen och strö det över din vänstra näve. (Fig. 6)
3. Dra sedan upp bandet med den högra tummen och pekfingret ur din vänstra näve. (Obs! 
Håll hårt om den konstgjorda tummen medan du drar upp bandet). (Fig. 7)
4. När du har tagit fram hela bandet lägger du din högra tumme snabbt i din vänstra näve, 
så att publiken inte ser att du sätter den konstgjorda tummen på din högra tumme. (Fig. 8 & 
9)
5. Håll sedan bandet med dina högra fingrar och tumme och var säker på att ingen 
upptäcker din konstgjorda tumme (Fig. 10)
6. Håll upp bandet framför publiken! (Fig. 11)

Gjennomføring: 
1. Vi at begge hendenen er tomme ved å benytte Den Grunnleggende Teknikk 1. (Fig.1). 
Beveg så begge hendene dine med fingertuppene mot publikum (Grunnleggende Teknikk 
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2. Fig.2) og plasser fort din venstre hånd over din høyre uten at publikum ser at du tar 
løstommelen i din venstre håndflate. (Fig.3, 4 & 5)
2. Hold løstommelen i din venstre knyttneve, og lat som du plukker litt magisk støv fra den 
løse luften og strø det over din venstre hånd. (Fig. 6)
3. Bruk så tommelen og pekefingeren på din høyre hånd til å trekke båndet ut av din 
venstre knyttneve (Bemerk: Vær sikker på at du holder løstommelen skikkelig i din venstre 
knyttneve mens du tekker ut båndet.) (Fig. 7)
4. Når båndet er trukket ut, plasser fort din høyre tommel i din venstre knyttneve. Pass på at 
publikum ikke ser at du trer på løstommelen (Fig. 8 & 9)
5. Fang så båndet med din høyre hånd, mens du passer på å holde tommelen ute av syne. 
(Fig. 10)
6. Hold båndet i de øvre hjørnene med begger hender, og vis det til publikum. (Fig. 11)

Præsentation:
1. Vis at begge dine hænder er tomme med grundteknik 1 (Fig. 1). Hold fingerspidser og 
tommeltot mod publikum grundteknik 2 (Fig. 2) og læg hurtigt din venstre hånd over den 
højre for at gemme tommeltotten i din venstre hånd (Fig. 3, 4 & 5).
2. Hold tommeltotten i din venstre lukkede hånd, lad som om du tager noget tryllestøv i 
luften med højre hånd og drys det over din venstre (Fig. 6).
3. Derefter bruger du din højre tommelfinger og pegefinger til at trække båndet ud af 
venstre hånd. (Bemærk: Hold godt fast i tommeltotten med venstre hånd, når du trækker 
båndet ud) (Fig. 7).
4. Når båndet er fjernet, stikker du hurtigt din højre tommelfinger ind i din venstre hånd og 
tager tommeltotten på igen, uden at publikum ser det (Fig. 8 & 9).
5. Derefter holder du båndet mellem fingrene på højre hånd. Pas på, at publikum ikke ser 
tommeltotten (Fig. 10).
6. Hold båndet med begge hænder og vis publikum det (Fig. 11).

Esittäminen: 
Noudata edellisen (Nauha tyhjästä ilmasta!) tempun ohjeita, ja jatka temppua seuraavan 
ohjeen mukaan:
7. Vapauta vasen kätesi, aseta se oikean kätesi päälle ja liu’uta nauha vasemman kätesi 
läpi. Toista tämä liike muutaman kerran. Poista muovipeukalo sormestasi ja kätke se 
vasempaan nyrkkiisi yleisön huomaamatta. (Kuvat 12, 13, 14, ja 15).
8. Pidä muovipeukalo vasempaan nyrkkiisi kätkettynä ja työnnä nauha muovipeukalon 
sisään. Käytä eri sormia, kun työnnät nauhaa muovipeukaloon johdattaaksesi yleisöä 
harhaan.
9. Kun nauha on kokonaan muovipeukalon sisällä, aseta oikea peukalosi vasempaan 
nyrkkiisi niin että voit nopeasti sujauttaa muovipeukalon oikean peukalosi päälle (Kuva 16). 
Nosta oikea kätesi ylös ja näytä yleisölle perustekniikkaa käyttäen, että oikea kätesi on tyhjä.
10. Pidä vasen nyrkkisi kiinni ja kiinnitä yleisön huomio siihen. Sano, että tarvitset vähän 
taikapulveria. Leiki ottavasi sitä taskustasi oikealla kädelläsi (kun kätesi on taskussa, poista 
muovipeukalo sormestasi) (Kuvat 17 ja 18).
11. Leiki sirottelevasi taikapulveria vasemman nyrkkisi päälle. Pyydä sitten jotakuta 
vapaaehtoista puhaltamaan nyrkkiisi. Avaa lopuksi kätesi ja paljasta yleisölle, kuinka nauha 
on kadonnut! (Kuvat 19 ja 20)

HUOMIO! Harjoittele tätä temppua peilin edessä niin, että tiedät mitä voit tempussasi 
parantaa. Muista käyttää perustekniikkaa, ja esitä temppusi sellaisesta paikasta, ettei yleisö 
näe temppusi vaiheita. 

Utförande:
7. Släpp bandet med vänsterhanden och lägg din vänstra hand över din högra och dra 
bandet genom din vänstra hand. Upprepa denna rörelse ett par gånger. Ta sedan bort den 
konstgjorda tummen från högertummen – utan att publiken ser det – och håll den gömd i 
din vänstra hand. Under tiden drar du upp bandet med högerhanden. (Fig. 12, 13, 14 & 
15)
8. Håll den konstgjorda tummen i din vänstra näve och stoppa ner bandet i den. Använd 
olika fingrar när du stoppar ner bandet för att vilseleda publiken (Obs! I själva verket 
stoppar du bandet i den konstgjorda tummen). 
9. När bandet är helt nedstoppat i den konstgjorda tummen stoppar du kvickt ner din högra 
tumme i den konstgjorda. (Fig. 16) Ta bort din högra hand och visa att den är tom. (Obs! 
Kom ihåg Grundtekniken.) 
10. Behåll din vänsterhand stängd och dra uppmärksamheten mot den. Säg: ”Jag behöver 
lite magiskt pulver.” Låtsas sedan att du tar pulvret från din ficka med din högra hand. 
(Obs! Ta av dig den konstgjorda tummen i fickan.) (Fig. 17 & 18)
11. Låtsas att strö lite magiskt pulver över din vänstra näve. Be en frivillig att blåsa på den. 
Till slut öppna näven för att visa att bandet har försvunnit. (Fig. 19 & 20)

Observera: Öva detta trick framför en spegel så att du kan se vad du kan förbättra. Kom 
ihåg grundtekniken hur du ska visa dina händer, och placera dig alltid så att du döljer 
tricket för publiken när du uppträder. 
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Gjennomføring: 
7. Slipp taket med din venstre hånd, og plasser den over din høyre og trekk båndet 
gjennom din venstre hånd. Gjenta dette et par ganger. Så fjerner du forsiktig og i skjul 
løstommelen og holder den i din venstre hand. I mellomtiden trekker du båndet frem med 
din høyre hånd. (Fig. 12, 13, 14 & 15)
8. Hold løstommelen i din venstre knyttneve og dytt båndet inn i din venstre knyttneve. Bruk 
forskjellige fingre til å dytte inn båndet for å avlede publikummet ditt. (Bemerk: Faktisk så 
dytter du båndet inn igjen i løstommelen.)
9. Når båndet igjen er dyttet skikkelig inn i løstommelen, plasser din høyre tommel raskt i 
din venstre hånd for å tre på løstommelen. (Fig. 16) Fjern så din høyre hånd for å vise at 
den er tom. (Bemerk: Sjekk Den Grunnleggende Teknikken)
10. Hold din venstre hånd knyttet og trekk oppmerksomheten til den. Mens du gjør dette 
sier du “Jeg trenger litt magisk støv”. Lat som du må ta det fra lommen med din høyre hånd 
(Bemerk: Ta av løstommelen mens hånden er i lommen.) (Fig. 17 & 18)
11. Lat som du strør det magiske støvet over din venstre knyttneve. Be så en frivillig å blåse 
på den. Så avslutter du ved å åpne hånden og vise at båndet er borte. Fig. 19 & 20)

Bemerkninger: Øv på denne tryllekunsten foran et speil, så du kan se hva du trenger å 
forbedre. Husk den Grunnleggende Teknikken for å vise frem hendene og posisjoner deg 
alltid så trikset foregår skjult mens du fremfører. 

Vaikutelma: Peukalo venyy kaksi kertaa pidemmäksi kuin normaalisti.

Välineet: muovipeukalo.

Esittäminen: 
1. Sujauta vasen peukalosi muovipeukalon sisään. 
2. Kiedo oikean käden sormet peukalosi päälle, ja taivuta sormiasi niin, että oikean käden 
pikkusormesi kannattelee kumipeukaloa.
3. Liikuta hiljalleen vasen peukalosi pois kumipeukalon sisältä. Oikean käden pikkusormesi 
kannattelee nyt yksin kumipeukaloa.
4. Kun kumipeukalo on oikean nyrkkisi sisällä, teeskentele ponnistelevasi kun venytät 
peukaloasi. (Kuvat 1 ja 2).

Effekt: Din tumme blir dubbelt så lång. 

Du behöver: Tummen.

Utförande:
1. Sätt den konstgjorda tummen på din vänstra tumme utan att publiken ser det. 

Præsentation:
7. Giv slip med venstre hånd og læg den over din højre hånd. Lad båndet glide gennem din 
venstre hånd. Gentag dette et par gange. Derefter gemmer du tommeltotten i venstre hånd, 
uden at publikum ser det, og holder båndet med højre hånd (Fig. 12, 13, 14 & 15).
8. Hold tommeltotten i din venstre lukkede hånd og stop båndet ind i tommeltotten med 
højre hånds fingre. Brug forskellige fingre til at stoppe båndet ind med for at vildlede 
publikum. (Bemærk: Publikum tror, at du stopper båndet ind i hånden, men du stopper det 
ind i tommeltotten.)
9. Når båndet er trykket helt ind i tommeltotten, stikker du hurtigt din højre tommelfinger 
ind i din venstre hånd for at tage tommeltotten på (Fig. 16). Derefter viser du, at din højre 
hånd er tom. (Bemærk: se grundteknik 1 og 2.) 
10. Hold din venstre hånd lukket og peg på den. Sig ”Jeg skal bruge noget tryllestøv”. Lad 
derefter som om du tager tryllestøvet fra lommen med højre hånd. (Bemærk: I virkeligheden 
lægger du tommeltotten i lommen) (Fig. 17 & 18).
11. Lad som om du drysser tryllestøv over din venstre lukkede hånd. Bed derefter en tilskuer 
om at puste på den. Til sidst åbner du hånden og viser, at båndet er forsvundet (Fig. 19 & 
20).

Vigtigt: Øv dette trick foran et spejl, så du kan se, hvordan det virker. Husk grundteknikken 
med at vise dine hænder og stå altid således, at publikum ikke ser dine hemmeligheder, når 
du optræder.

NO 6. Forsvinnende Bånd

DK 6. Forsvundet bånd FI 7. Peukalonveto
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2. Håll om den med dina högra fingrar och böj högerhandens fingrar så att den 
konstgjorda tummen till slut bara hålls fast med lillfingret. 
3. Dra bort din vänstertumme sakta och låt den konstgjorda tummen ligga i den högra 
handen. 
4. När tummen sträcks ut och bli längre ska du göra grimaser och se ut som om du känner 
hur tummen blir längre. Toppen på den konstgjorda tummen syns nu i högerhanden och det 
ser därför ut som om du har förlängt den (Fig. 1 & 2)

Virkning: En tommel strekkes dobbelt som sin normale lengde.
 
Rekvisitter: Løstommel

Gjennomføring:
1. Ha løstommelen på din venstre tommel.
2. Grip rundt den med fingrene på din høyre hånd, og når det skjer; klem med fingrene på 
din høyre hånd slik at løstommelen holdes fast med lillefingeren på din høyre hånd. 
3. Trekk så rolig din venstre tommel ut igjen. La løstommelen bli i din høyre hånd.
4. (See Fig. 1 & 2) Med tuppen av løstommelen synlig fra din høyre hånd, og med mange 
grimaser, trekker du den venstre tommelen rolig ut, som om du strekker den.

Effekt: Din tommelfinger bliver dobbelt så lang.

Tilbehør: Tommeltotten

Præsentation:
1. Sæt tommeltotten på din venstre tommelfinger, uden publikum ser det.
2. Hold med højre hånds fingre rundt om tommelfingeren, imens du trækker med fingrene, 
indtil tommeltotten stikker ud ved lillefingeren på højre hånd.
3. Træk din venstre tommelfinger langsomt tilbage. Lad tommeltotten blive liggende i din 
højre hånd.
Når tommeltottet strækkes ud og bliver længere i din højre hånd, skal du gøre grimasser og 
se ud som om, at du kan mærke det. (Se Fig. 1 & 2).

NO 7. Tommelstrekking

DK 7. Tommelforlænger
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Muovipeukalo
Tumtopp
Løstommel
Tommeltot

Vaikutelma: Nenäliinan sisään kaadettu sokeri häviää mystisesti!

Välineet: Muovipeukalo. Lisäksi tarvitset nenäliinan ja muutaman hyppysellisen sokeria 
(eivät sisälly pakkaukseen)

Salaisuus: Muovipeukalon avulla voit taikoa esiin tai hävittää esineitä vaikka molemmat 
kätesi näyttävät tyhjiltä!

Esittäminen: 
1. Aseta muovipeukalo oikeaan peukaloosi, ja pidä nenäliinaa peukalosi ja sormiesi välissä 
niin, että muovipeukalo on piilossa nenäliinan takana (Kuva 1). 
2. Muodosta vasemmalla kädellä nyrkki, ja aseta nenäliina nyrkin päälle. Muodosta 
oikealla peukalollasi kolo nenäliinaan niin, että työnnät peukalosi nyrkin sisälle. Samalla 
kun teet näin, jätä muovipeukalo nyrkin sisälle piiloon. (Kuva 2)
3. Kaada sokeria nyrkkisi sisällä olevaan muovipeukaloon (täytä noin yksi neljäsosaa 
peukalosta). Käytä oikeaa peukaloasi työntämään sokeria alaspäin. Samalla kun teet näin, 
sujauta muovipeukalo jälleen sormeesi, ja sokeri kätkeytyy muovipeukalon sisälle! (Kuva 3)
4. Ota kiinni nenäliinan kulmasta oikealla kädelläsi, ja nosta nenäliina ylös näyttääksesi, 
että sokeri on kadonnut! Tällä tekniikalla muovipeukalo kätkeytyy jälleen nenäliinan taakse. 
(Kuva 4)
5. Tätä temppua kannattaa harjoitella paljon, sillä onnistuessaan se on todella näyttävä!

Effekt: Sockret som hällts i näsduken försvinner mystiskt!

Du behöver: Tummen samt en näsduk och strösocker (medföljer ej). 

Hemlighet: Med hjälp av den konstgjorda tummen kan du få små saker att dyka upp eller 
försvinna medan båda händerna tycks tomma. 

Utförande:
1. Sätt i smyg den konstgjorda tummen på din högra tumme. Håll näsduken mellan höger 
tumme och fingrar med den konstgjorda tummen gömd bakom näsduken (Fig. 1).
2. Knyt din vänsterhand och lägg näsduken över den. Gör en fördjupning i näsduken med 
högertummen och samtidigt låt den konstgjorda tummen glida ner i hålet i vänsterhanden. 
(Fig. 2)
3. Strö lite socker i den gömda tummen (fyll den till en fjärdedel). Använd din högra tumme 
till att synligt trycka ner sockret. När du gör detta lyfter du samtidigt upp den konstgjorda 
tummen med sockret på din högra tumme. (Fig. 3)
4. Ta tag i näsdukens hörn med din högra hand och dra bort den från din vänsterhand och 
visa att sockret har försvunnit. Nu döljer näsduken återigen den konstgjorda tummen. (Fig. 
4)
Öva detta imponerande trick tills det sitter perfekt! 

FI 8. Sokeritaika

SE 8. Förtrollat socker
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Virkning: Sukkeret som helles på et lommetørkle forsvinner på magisk vis!

Rekvisitter: løstommel, et lommetørkle og litt sukker (Ikke inkludert) 

Hemmelighet:
Med løstommelen kan du få små ting til å forsvinne og komme til syne igjen mens begge 
hendene virker tomme.

Gjennomføring:
1. Hold lommetørkleet mellom tommelen og fingrene, med Løstommelen gjemt bak 
lommetørkleet.  (Fig. 1).
2. Knytt din venstre hånd til en knyttneve og plasser håndkleet over den. Med din høyre 
tommel lager du en grop i lommetørkleet, mens du gjør dette lar du løstommelen bli i 
gropen. (Fig. 2)
3. Hell litt sukker i Løstommelen (omtrent ¼ full). Lat som du stapper sukkeret skikkelig med 
din høyre tommel. Det du egentlig gjør nå er å tre på Løstommelen igjen og løfter den ut 
med sukkeret inni. (Fig. 3)
4. Ta tak i hjørnet av lommetørkleet med din høyre hånd og dra det bort fra din 
venstre hånd, og på den måten vise at sukkeret er borte. På denne måten skjuler igjen 
lommetørkleet Løstommelen. (Fig. 4) Det er vel verdt å øve på denne imponerende 
tryllekunsten inntil du har perfeksjonert den. 

Vaikutelma: Hienosokeri muuttuu sokeripalaksi kun sitä kaadetaan taikurin nyrkkiin.

Välineet: Muovipeukalo, sokeripala ja hienosokeria (eivät sisälly pakkaukseen)

Esittäminen: 
1. Aseta sokeripala ja muovipeukalo piiloon vasempaan käteesi. Kaada oikealla kädelläsi 
hienosokeria muovipeukalon sisälle. (Kuva 1)
2. Kerro yleisölle, että sinun täytyy luoda painetta sokeriin saadaksesi se kovettumaan. 
Työnnä peukalosi nyrkkisi sisälle, ja sujauta muovipeukalo peukalosi päälle. (Kuva 2)
3. Nosta oikea peukalosi ylös, pitäen samalla huolen siitä että muut sormesi kätkevät sen 
yleisöltä, ja osoita huomio toiseen käteesi, jolla esittelet ”taikomaasi” sokeripalaa. (Kuva 3)

Effekt: Häll strösocker i din näve och förvandla det till en sockerbit.  

Du behöver: Tummen samt en sockerbit och lite strösocker (medföljer ej). 

Utförande:
1. Lägg sockerbiten och den konstgjorda tummen – var för sig – i din vänstra näve. Häll 
strösocker i den konstgjorda tummen. (Fig.1)
2. Tryck ner sockret med din högra tumme och förklara att så måste du göra för att det ska 
bli en sockerbit av det. (Fig. 2)
3. Dra upp den högra tummen och se till att den konstgjorda tummen följer med utan att 
publiken lägger märke till det (göm den bakom dina fingrar). Visa nu sockerbiten i din 
vänstra hand! (Fig.3)

Virkning: Løst sukker helles i Tryllekunstnerens knyttneve og endrer seg til en sukkerbit.

Rekvisitter: Løstommel, en sukkerbit og litt løssukker (Ikke inkludert)

Effekt: Sukker i et lommetørklæde forsvinder på mystisk vis!

Rekvisitter: Tommeltot, lommetørklæde og noget stødt sukker (ikke inkluderet)

Hemmelighed: Med hjælp af tommeltotten kan du få små ting til at dukke op eller 
forsvinde, imens begge hænder ser tomme ud.

Præsentation:
1. Hold lommetørklædet mellem højre hånds fingre med tommeltotten gemt bag 
lommetørklædet (Fig. 1).
2. Knyt din venstre hånd og læg lommetørklædet over den. Gør en fordybning i 
lommetørklædet med din højre tommelfinger, imens du gør dette, efterlader du 
tommeltotten i hullet (Fig. 2).
3. Drys lidt sukker ned i den gemte tommeltot (ca. ¼ fuld) (Fig. 3). Lad som om at du 
presser sukkeret ned i hånden med højre tommelfinger. I virkeligheden løfter du tommeltot 
og sukker med tommelfingeren.
4. Hold i hjørnet af lommetørklædet med din højre hånd og fjern det fra venstre hånd for at 
vise, at sukkeret er forsvundet. Herved gemmes tommeltotten igen bag lommetørklædet (Fig. 
4). Det kan betale sig at øve dette imponerende trick, indtil det er perfekt.

NO 8. Sukkertrolldom

FI 9. Sokeripala

SE 9. Sockerbit

NO 9. Sukkerbit

DK 8. Magisk sukker

1 2 3 4
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Gjennomføring:
1. Hold en sukkerbit og Løstommelen inni din venstre hånd og hell litt løst sukker ned i den 
falske tommelen. (Fig.1)
2. Stapp det ned med din høyre tommel og forklar at må bruke litt kraft for å lage en 
sukkerbit. (Fig.2)
3. Trekk tilbake din høyre tommel med Løstommelen på, mens du passer på at den er i skjul 
bak dine fingre og vis frem sukkerbiten i din venstre hånd. (Fig.3)

Effekt: Strøsukker hældes ned i tryllekunstnerens hånd og forvandles til en sukkerknald.

Rekvisitter: Tommeltot, en sukkerknald og noget strøsukker (ikke inkluderet)

Præsentation:
1. Gem en sukkerknald og tommeltotten i venstre hånd og drys strøsukker i tommeltotten 
(Fig. 1).
2. Tryk sukkeret ned med din højre tommelfinger imens du forklarer, at du presser sukkeret 
sammen til en sukkerknald (Fig. 2).
3. Når du trækker din højre tommelfinger ud, beholder du tommeltotten med sukker på. Pas 
på at publikum ikke ser det og vis dem derefter sukkerknalden i venstre hånd (Fig. 3).

Valmistelut: 
Ota esiin kaksi kumilenkkiä, ja aseta toinen niistä muovipeukalon sisään (kutsutaan tätä 
kumilenkkiä salalenkiksi). Aseta muovipeukalo oikeaan peukaloosi ennen esitystä. Käytä 
toista kumilenkkiä esiintyessäsi yleisölle.

Välineet: Muovipeukalo. Lisäksi tarvitset kaksi kumilenkkiä ja sakset (eivät sisälly 
pakkaukseen)

Esittäminen: 
1. Näytä yleisölle kumilenkki ja osoita venyttämällä, ettei se ole rikki. (Kuva 1)
2. Siirrä kumilenkki oikeasta kädestäsi vasemmalle kämmenellesi, ja poista samalla 

Förberedelser:
Lägg ett gummiband i den konstgjorda tummen (låt oss kalla det för hemliga bandet). Den 
konstgjorda tummen ska vara på den högra tummen innan du börjar. Ta fram ett annat 
gummiband som du visar för publiken. 

Du behöver: Tummen samt två gummiband och en sax (medföljer ej).

Utförande:
1. Visa gummibandet och dra i det några gånger för att visa att det är helt. (Fig. 1)
2. Förflytta gummibandet från din högra hand till din vänstra handflata och ta samtidigt i 
hemlighet bort den konstgjorda tummen så att den hamnar i vänsterhanden.  (Fig. 2)
3. Knyt din vänsterhand runt den konstgjorda tummen och dra ut det hemliga gummibandet 
från den konstgjorda tummen med din högra hand. (Fig. 3)
4. Klipp det hemliga gummibandet mitt itu. (Fig. 4)
5. Stoppa tillbaka det avklippta gummibandet i den konstgjorda tummen samtidigt som du 
trär på den på din högra tumme. Nu är det lätt att med ditt högra pekfinger ta fram det 
första gummibandet. (Fig. 5)
6. Visa det hela gummibandet!

Forberedelser: Forbered de to gummistrikkene, en i Løstommelen  (la oss kalle den den 
skjulte strikken), som du har på din høyre tommel før du fremfører. Bruk en annen strikk til å 
vise frem til publikum. 

Rekvisitter: Løstommel, to gummistrikker og en saks (Ikke inkludert) 

Gjennomføring:
1. Vis frem strikken og strekk den noen ganger for å vise at den er hel. (Fig. 1)
2. Overfør strikken fra din høyre hånd til din venstre, og fjern samtidig Løstommelen med 
din venstre hånd. (Fig. 2)
3. Trekk frem den andre strikken fra Løstommelen med din høyre hånd. (Fig. 3)
4. Klipp over strikken. (Fig. 4)
5. Plasser den klipte strikken tilbake i Løstommelen og tre den tilbake på din høyre tommel. 
Samtidig er det enkelt å bruke din høyre pekefinger til å ha den originale strikken. (Fig. 5)
6. Vis at strikken er like hel.

DK 9. Sukkerknald

FI 10. Itsestään korjautuva kumilenkki

SE 10. Gummibandet – klippt och fixat

NO 10. Klipp og Sett Sammen en Strikk
1 2 3

muovipeukalo sormestasi. (Kuva 2)
3. Vedä salalenkki osittain esiin oikealla kädelläsi (Kuva 3)
4. Leikkaa salalenkki poikki (Kuva 4)
5. Aseta rikkinäinen salalenkki takaisin muovipeukalon sisälle ja sujauta muovipeukalo 
jälleen oikean peukalosi päälle. Nyt voit helposti käyttää oikean käden etusormea 
nostamaan alkuperäisen ehjän kuminlenkin kämmeneltäsi (Kuva 5)
6. Näytä yleisölle, että kumilenkki on ehjä!
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Forberedelse: Du skal bruge to elastikker. Den ene (hemmelige) lægges i tommeltotten, 
som du skal have på din højre tommelfinger inden opvisningen. Den anden viser du for 
publikum.

Rekvisitter: Tommeltot, 2 elastikker og en saks (ikke inkluderet)

Præsentation:
1. Vis elastikken for publikum og træk et par gange i den for at vise, at den er hel (Fig. 1).
2. Læg elastikken i din venstre lukkede hånd samtidig med at du i hemmelighed også 
lægger tommeltotten der (Fig. 2).
3. Træk den hemmelige elastik ud af tommeltotten med din højre hånd (Fig. 3).
4. Klip elastikken over (Fig. 4).
5. Tryk den overklippede elastik ind i tommeltotten igen og sæt den på din højre 
tommelfinger. Nu er det let at tage den hele elastik ud med højre hånds pegefinger (Fig. 5).
6. Vis publikum den hele elastik.

Vaikutelma: Käärittyäsi setelin kiinni, sen sisältä ilmestyy kolikoita!

Välineet: muovipeukalo sekä 3-4 pientä kolikkoa (eivät sisälly pakkaukseen)

Salaisuus: Pienet kolikot on kätketty muovipeukalon sisälle. 

Valmistelut ja esittäminen:
1. Aseta muutama pikkukolikko muovipeukalon sisälle ja sujauta oikea peukalosi 
muovipeukalon sisään.

Effekt: Efter att du har rullat upp en sedel dyker ett mynt upp från ingenstans. 
 
Du behöver: Tummen samt 3-4 små mynt (medföljer ej). 

Hemlighet: De små mynten är gömda i den konstgjorda tummen på din högra hand. 

Förberedelser:
1. Lägg några små mynt i den konstgjorda tummen och sätt den på din högra tumme. 
2. Låna en sedel från en frivillig och rulla den till en tub. 
3. Tryck den konstgjorda tummen in i sedeltuben och dra bort den i hemlighet från din 
tumme. 
4. Tippa sedeltuben och häll ut mynten. 
5. Låtsas att du känner inuti tuben om där finns fler mynt men i själva verket så sätter du på 
den konstgjorda tummen på din högertumme igen. 

Virkning: Etter å ha rullet en pengeseddel, kommer det mynter ut av den fra ingensteds. 

Rekvisitter: Løstommel og 3-4 små mynter (Ikke inkludert)

Hemmelighet: Myntene er skjult i Løstommelen på din høyre tommel. 

Forberedelser:
1. Legg noen små mynter i Løstommelen på din høyre tommel.
2. Lån en pengeseddel fra en frivillig og rull den sammen til et rør. 
3. Dytt Løstommelen ned i røret og fjern den fra tommelen. 
4. Snu opp seddelrøret og hell ut myntene. 
5. Lat som du kjenner etter inni røret for flere mynter med tommelen, mens du egentlig trer 
på Løstommelen igjen. 

Effekt: En sammenrullet pengeseddel fremtryller mønter.

Rekvisitter: Tommeltot, 3-4 små mønter (ikke inkluderet)

Hemmelighed: De små mønter er gemt i tommeltotten på din højre tommelfinger.

DK 10. Klip og tryl med elastikker

FI 11. Rahaa tyhjästä

SE 11. Mer pengar

NO 11. Oppblåste Penger

DK 11. Mønter i en pengeseddel

1

4

2

5

3

6

2. Lainaa seteli joltakin yleisön jäseneltä ja kääri se rullalle.
3. Paina muovipeukalo setelirullan sisään ja jätä se sinne yleisöltä piiloon.
4. Kallista setelirullaa ja kaada kolikot esiin!
5. Työnnä oikea peukalosi taas setelirullan sisälle ja sano yleisölle, että tunnustelet löytyykö 
sieltä vielä kolikoita. Sujauta muovipeukalo taas sormeesi ja vedä sormesi ulos setelirullan 
sisältä.  
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Forberedelse: 
1. Læg nogle små mønter i tommeltotten, som sættes på din højre tommelfinger.
2. Lån en pengeseddel af en tilskuer og rul den sammen til et rør.
3. Tryk tommeltotten ind i røret og tag den af tommelfingeren.
4. Hæld mønterne ud af pengesedlen.
5. Lad som om du føler inde i pengesedlen med din tommelfinger efter flere mønter, imens 
du i virkeligheden sætter tommeltotten på igen.

Vaikutelma: Tämä liike luo vaikutelman siitä että näytät kummatkin puolet mailasta. 
Oikeasti näytät yleisölle yhtä samaa puolta koko ajan.

Välineet: Maila
 
Esittäminen:
1. Pidä mailaa kädessäsi oikean peukalosi ja sitä vastakkaisten sormien välissä, ja 
näytä vain toinen puoli siitä katsojille, esimerkiksi puoli ”A”. Käännä mailaa painamalla 
peukaloasi sitä vasten oikealta vasemmalle kuten kuvassa on esitetty (kuvat 1 & 2).
(Kun olet harjoitellut kääntötekniikkaa tarpeeksi, siirry kohtaan 2)
2. Kun käännät mailaa, kierrä rannettasi vartaloasi vasten näyttäen samalla samaa puolta 
(eli puolta ”A”) koko ajan yleisölle.  (Kuva 3)
3. Käännä mailaa vetämällä peukalollasi mailaa vasemmalta oikealle samalla kun kierrät 
rannettasi itsestäsi poispäin ja näytät puolta ”A”. (Kuva 4)

Huomio: Tämä temppu vaatii onnistuakseen nopeutta ja sujuvuutta. Sinun tulisi hioa 
tekniikkasi täydelliseksi sillä tarvitset tätä tekniikkaa kaikissa seuraavissa mailatempuissa.

Virkning: Denne bevegelsen gir illusjonen om at du viser begge sider av åren. Egentlig 
viser du kun den samme siden av åren til publikum.

Rekvisitter: En åre

Gjennomføring:
1. Hold åren mellom din høyre tommel og fingre og vis den ene siden til publikum. 
Eksempelvis, side ”A”. Vri åren ved å gni tommelen mot fra høyre mot venstre som vist. (Fig. 
1 & 2)
(Når du er god nok i denne vriteknikken, gå til steg 2.)
2. Mens du vrir åren, flytt hånden mot kroppen din og på den måten vis den samme siden, 
“A”, til publikum. (Fig. 3)
3. Vri åren ved å gni tommelen fra venstre mot høyre mens du beveger hånden utover og 
på den måten fortsatt vise side ”A”. (Fig. 4)

Bemerk: Årebevegelsen betinger fart og smidighet. Du må virkelig mestre denne teknikken 
ettersom den er essensiell og brukt gjennom åretryllekunstene. 

Effekt: Denne metode giver publikum den opfattelse, at du viser begge sider af skiltet, men 
i virkeligheden viser du kun den ene side.

Rekvisitter: Skilt

Præsentation: 
1. Hold skiltet mellem din tommelfinger og de andre fingre på højre hånd og vis den ene 
side for tilskuerne. Fx side ”A”. Vrid skiltet ved at presse tommelfingeren mod pinden fra 
højre til venstre som vist på billedet (Fig. 1 & 2).
(Når du har øver dig tilstrækkeligt i denne metode, gå videre til trin 2.)
2. Imens du vrider pinden, skal du vende din hånd mod dig selv og dermed vise den 
samme side ”A” for tilskuerne (Fig. 3).
3. Vrid pinden ved at presse din tommelfinger mod den fra venstre til højre. Imens du 
vender hånden udad og således viser side ”A” (Fig. 4).

Bemærk: Drejning af skiltet kræver tempo og smidighed. Du skal fuldstændigt beherske 
denne teknik, da den er vigtig og bruges i alle skiltetricks

Effekt: Denna rörelse ger illusionen av att du visar båda sidor på paddeln. I själva verket 
visar du samma sida för publiken.

Du behöver: Paddeln

Utförande:
1. Håll paddeln med din högra tumme och fingrar och visa en sida för åskådarna. Till 
exempel sida A. Vrid handtaget genom att trycka din tumme mot det från höger till vänster 
som visas i bilderna (Fig. 1 & 2). (När du är tillräckligt bra på detta vridmoment ska du gå 
vidare till steg 2.) 
2. När du vrider handtaget ska du flytta din hand mot dig och därmed visa samma sida A 
för åskådarna. (Fig. 3)
3. Vrid handtaget genom att trycka din tumme mot det från vänster till höger medan du rör 
din hand utåt och därmed visar sida A. (Fig. 4)

Obs! Paddelrörelsen kräver snabbhet och smidighet. Du måste behärska denna teknik 
eftersom den är grundläggande och används i alla paddeltrick.

FI 12. Liikkuva maila

NO 12. Årebevegelsen

DK 12. Trylleskiltet

SE 12. Magiska paddeln

PUOLI “A”
SIDA ”A”
SIDE ”A”
SIDE ”A”

1 2
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Vaikutelma: Taio esiin tai taio näkymättömiin kolikoita mailan avulla.

Välineet: Maila. Lisäksi tarvitset kaksi kolikkoa (eivät sisälly pakkaukseen)

Valmistelut: Aseta toinen kolikko mailan toiselle puolelle (käytä tarvittaessa kaksipuoleista 
teippiä kiinnittämiseen) ja pidä toinen kolikko vasemmassa kädessäsi. Käyttämällä edellisen 
tempun ”liikkuva maila”-tekniikkaa pystyt suorittamaan seuraavan tempun.

Esittäminen:
1. Näytä yleisölle, että molemmat mailan sivut ovat tyhjät. (Kuva 5)
2. Suojaa mailaa vasemmalla kädelläsi samalla kun käännät mailan vaivihkaa ympäri. 
Vedä sitten oikea kätesi pois ja näytä yleisölle kolikko. (Kuva 6) 
3. Esitä tiputtavasi kolikko avoimeen vasempaan kämmeneesi ja sulje samantien kätesi 
nyrkkiin aivan kuin pitelisit kolikkoa siellä. Näytä vasemman kämmenesi kolikko yleisölle ja 
sujauta se vasempaan taskuusi. (Kuva 7)
4. Näytä yleisölle, että molemmat mailan puolet ovat tyhjät. (Kuva 8)
5. Toista kohdat 1-4, ja voit taikoa esiin lukuisia kolikoita.

Huomio: Tämän mailan avulla voit esittää useita erilaisia temppuja. Voit esimerkiksi 
kiinnittää kaksipuoleisella teipillä jonkin hyönteisen tai pienen korun mailan toiselle puolelle 
ja luoda täten omia temppuja. Älä kuitenkaan unohda, että tarvitset kaksi identtistä esinettä 
– toisen kämmeneesi ja toisen mailan kääntöpuolelle. 
NAUTI ESITTÄMISESTÄ!

Effekt: Mynt kommer och går på paddeln. 

Du behöver: Paddeln samt två likadana mynt (medföljer ej, du kan använda riktiga mynt 
eller plastmarker). 

Förberedelser:
Fäst ett av mynten på paddelns ena sida och behåll det andra myntet i din vänstra 
handflata. Genom att använda dig av ”Paddelrörelsetekniken”, som du lärde dig i förra 
tricket, klarar du att utföra följande steg: 

Virkning: Mynter kommer til syne og forsvinner fra åren etter ditt ønske.

Rekvisitter: En åre og to plastmynter. (Bemerk: Du kan bruke virkelige mynter.)

Forberedelser: Fest en av myntene til åren og hold den andre i din venstre håndflate. Ved 
å bruke ”Årebevegelsen” som du lærte deg i det foregående trikset, kan du gjennomføre de 
følgende tryllekunstene.

Gjennomføring:
1. Vis at begge sider av åren er tom. (Fig. 5)
2. Skjul åren med din venstre forarm mens du i skjul vrir den og fjern din høyre hånd for å 
vise mynten. (Fig. 6)
3. Lat som du slipper mynten ned i din åpne venstre hånd mens du samtidig knytter neven 
som om du holder mynten. (Fig. 7)
4. Vis så at begge sidene av åren er tom. (Fig. 8)
5. Gjenta steg 1-4, og du kan finne ubegrenset med mynter. 

Bemerk: Med denne åren kan du fremføre flere tryllekunster. Prøv å feste (med 
dobbeltsidig tape) et insekt eller et lite smykke til åren og skap ditt eget triks. Ikke glem at du 
trenger to identiske gjenstander, hvor den andre holdes i hånden.
VI HÅPER DU LIKER TRYLLINGEN!

Effekt: Mønter dukker op og forsvinder på din opfordring.

Rekvisitter: Skilt, 2 plastikmønter. (Bemærk: Du kan også bruge almindelige mønter.)

FI 13. Kolikkomaila

SE 13. Myntpaddeln

NO 13. Myntåren

DK 13. Skilt med mønt

Utförande:
1. Visa att båda paddelns sidor är tomma enligt ”Paddelrörelsetekniken”. (Fig. 5)
2. Täck paddeln med din vänstra underarm medan du i hemlighet vänder paddeln och 
sedan flyttar armen och visar myntet. (Fig. 6)
3. Låtsas tappa myntet till din öppna vänstra hand och samtidigt stänga din näve som om 
du höll i myntet. Visa myntet i din vänstra handflata för publiken och lägg det sedan i din 
vänsterficka. (Fig. 7)
4. Visa sedan att båda sidorna på paddeln är tomma. (Fig. 8)
5. Upprepa steg 1-4, du kan få fram ett obegränsat antal mynt. 

Obs! Du kan utföra många olika trick med den här paddeln. Försök att fästa (t ex med 
dubbelsidig tejp) en insekt eller en pärla på en sida av paddeln och hitta på dina egna trick. 
Glöm inte att du behöver två identiska föremål varav ett ska gömmas i handen. 
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Forberedelse:
Sæt en af mønterne fast på den ene side af skiltet og behold den anden mønt i din venstre 
lukkede hånd. Ved at bruge vridemetoden, som du lærte i det forrige trick, kan du optræde 
med følgende:

Præsentation:
1. Vis at begge sider af skiltet er tomme med vridemetoden (Fig. 5).
2. Skjul skiltet med din venstre underarm imens du hemmeligt vender det. Fjern derefter din 
højre hånd for at vise mønten (Fig. 6).
3. Lad som om du lægger mønten i din venstre hånd og luk den, som om du har mønten 
i hånden. Vis mønten i din venstre hånd for publikum og læg den derefter i din venstre 
lomme (Fig. 7).
4. Vis derefter at begge sider af skiltet er tomme med vridemetoden (Fig. 8). 
5. Gentag trin 1-4. Du kan fremtrylle masser af mønter.

Bemærk: Med dette skilt kan du vise flere forskellige tricks, og du kan skabe egne tricks. 
Prøv med dobbeltsidigt tape at sætte et insekt eller et lille smykke på den ene side af skiltet, 
men husk at du behøver to identiske objekter, for at kunne gemme den ene i hånden.
Vi håber du nyder magien!

5

7

6

8

Vaikutelma: Työnnä nauloja muovirasian läpi. Kun vedät ne pois, kolikko on säilynyt 
ehjänä!

Välineet: Muovirasia, jossa on kahdeksan reikää, muovikolikko ja kahdeksan naulaa.

Huomio: Voit korvata muovikolikon oikealla kolikolla, joka mahtuu rasian sisälle.

Effekt: Spikar trycks genom burken. När de tas bort är myntet ändå oskadat.

Du behöver: Burken och burklocket med åtta hål, myntet och de åtta spikarna.

Observera: Du kan ersätta myntet med ett riktigt mynt som passar i burken.

Utförande:
1. Lägg myntet i burken och sätt på locket. Vrid locket tills det klickar i skårorna. (Fig. 1) 
(Detta gör att hålen i locket och botten linjerar med varandra.) 
2. Tryck i en spik i vilket hål som helst i locket. (Fig. 2) (Obs! Luta inte burken.)
3. Utan att publiken vet om det så knuffar den här spiken till myntet så att det ställer sig på 
högkant, som visas i bilden. (Fig. 3)
4. Tryck ner de återstående sju spikarna i burken. (Obs! Låtsas att du verkligen trycker ner 
spikarna genom myntet.) Håll upp burken och spikarna så att alla kan se den. (Fig. 4)
5. Ta bort spikarna en åt gången. (Fig. 5)
6. När du har tagit bort alla spikarna lyfter du av locket och skickar runt myntet så att alla 
kan se att det är oskadat. (Fig. 6)

Virkning: Spikere presses gjennom boksen. Når de fjernes viser det seg at mynten er 
uskadd.

Rekvisitter: En boks som har åtte hull, en plate og åtte spikere. 

Bemerk: Du kan erstatte platen med en mynt som passer i boksen. 

Gjennomføring:
1. Legg mynten i boksen og sett på lokket. Vri lokket til det klikker på plass i sporet på siden 
av boksen. (Fig. 1) (Dette vil gjøre at hullene i bunnen og toppen er overfor hverandre.)
2. Dytt en spiker gjennom ett av de ytre hullene. (Fig. 2) (Bemerk: Hold ikke boksen på 
skrå.)
3. Uten at publikum vet det, dytter spikeren mynten opp på siden, som i figuren nedenfor. 
(Fig. 3)

FI 14. Kolikon lävistävät naulat

SE 14. Spikar genom myntet

NO 14. Spiker Gjennom Mynten

Esittäminen: 
1. Aseta kolikko rasiaan ja sulje rasia kannella. Käännä kantta kunnes se napsahtaa kiinni 
rasian sivussa olevaan salpaan. Kansi ja pohja ovat nyt kohdakkain. (Kuva 1) 
2. Paina yksi nauloista yhteen kannen ulkorei’istä. Huomio! Älä kallista rasiaa! (Kuva 2)
3. Naula nostaa kolikon pystyyn, mutta yleisö ei huomaa mitään! (Kuva 3)
4. Paina jäljellä olevat seitsemän naulaa rasiaan (Huomio! Näyttele, että painat naulat 
oikeasti muovikolikon läpi). Pidä nauloin lävistettyä rasiaa ylhäällä niin että kaikki katsojat 
näkevät ihmeen! (Kuva 4)
5. Vedä naulat ulos yksi kerrallaan. (Kuva 5)
6. Kun olet poistanut kaikki naulat, avaa rasian kansi ja ojenna muovikolikko yleisölle 
tarkistettavaksi. (Kuva 6) 



4. Dytt de gjenværende syv spikerne gjennom boksen. (Bemerk: Lat som om du virkelig 
presser spikeren gjennom boksen.). Hold opp boksen med spikerne så alle kan se den. (Fig. 
4)
5. Fjern en og en spiker. (Fig. 5)
6. Etter at alle spikerne er fjernet, tas lokket av og mynten vises frem for inspeksjon. (Fig. 6)

Effekt: Søm stikkes gennem en æske med en mønt i. Når de fjernes igen, er mønten hel.

Rekvisitter: En æske med otte huller, en skive og otte søm

Bemærk: Du kan bytte skiven med en rigtig mønt, der kan være i æsken.

Præsentation:
1. Læg mønten i æsken og sæt låget på. Drej låget til det siger klik i rillen på æsken side 
(Fig. 1). (Dette klik betyder, at hullerne passer i æskens låg og bund.)
2. Tryk et søm gennem et af hullerne (Fig. 2). (Bemærk: Hold æsken lige.)
3. Uden at publikum ved det, vender dette søm mønten på højkant, se billedet (Fig. 3).
4. Tryk de andre syv søm gennem hullerne i æsken. (Bemærk: Lad som om du trykker 
sømmene hårdt igennem mønten.) Vis den gennemhullede æske for alle (Fig. 4).
5. Fjern sømmene, et af gangen (Fig. 5).
6. Efter alle søm er fjernet, tager du låget af og giver publikum mønten, så de kan 
kontrollere den (Fig. 6).

Vaikutelma: Vesi virtaa taian avulla lota-maljasta – eikä koskaan lopu!

Välineet: Muovinen lota-malja

Valmistelut: 
Kaada vettä hiljalleen lota-säiliön sisälle niin, että sitä alkaa valua ilmareiästä. 

Esittäminen:
1. Sulje ilmareikä tiiviisti peukalollasi.
2. Käännä lota-malja ylösalaisin ja anna vain pienen määrän vettä virrata ulos. Ravista 
maljaa osoittaaksesi että se on tyhjä.
3. Käännä malja oikeinpäin. Siirrä peukalosi pois ilmareiän päältä. Putki täyttyy jälleen 
vedellä. 
4. Sulje ilmareikä ja voit toistaa edellisen tempun jopa kahdeksan kertaa! 

Effekt: Vattnet rinner magiskt från den indiska urnan och tar aldrig slut! 

Du behöver: Den indiska urnan.

Förberedelser:
Häll sakta lite vatten i urnan tills det sipprar lite från lufthålet. 

Utförande:
1. Håll för lufthålet ordentligt med din tumme. 
2. Vänd urnan uppochned – endast lite vatten rinner ut. Skaka urnan för att visa att den är 
tom. 
3. Vänd den rättvänd. Ta bort tummen från hålet. Vattnet fyller röret igen. 
4. Håll för hålet igen och du kan upprepa dessa steg minst 8 gånger. 

DK 14. Søm gennem mønt

FI 15. Intialainen lota-malja

SE 15. Indiska urnan

Vaikutelma
Effekt
Virkning
Effekt

Välineet
Du behöver
Rekvisitter
Rekvisitter
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Virkning: Vann renner på magisk vis fra Lota-vasen, som aldri blir tom!

Rekvisitter: En liten Lota-vase i plast

Forberedelser:
Hell forsiktig vann i Lota-vasen inntil det pipler ut fra luftehullet. 

Gjennomføring:
1. Tett lufthullet med tommelen din. 
2. Vri Lota-vasen opp ned, og dette tillater kun litt av vannet til å renne ut. Rist på vasen og 
vis at den er tom. 
3. Rett opp vasen. Fjern tommelen fra luftehullet. Vannet fyller innsiden av vasen igjen. 
4. Ved å lukke luftehullet igjen kan en gjenta det ovenstående omtrent 8 ganger. 

Effekt: Vandet flyder ud af den magiske Lota-krukke, som aldrig bliver tom!

Rekvisitter: En lille Lota-krukke i plastik

Forberedelse: Hæld forsigtigt vand i Lota-krukken til det siver ud af lufthullet.

Præsentation:
1. Luk lufthullet helt tæt med din tommelfinger (Fig. 1).
2. Vend Lota-krukken, så der løber vand ud (Fig. 2). Vend den igen for at vise, at den er 
tom.
3. Hold Lota-krukken opad igen. Fjern tommelfingeren fra lufthullet, så løber vandet ind i 
kammeret igen.
4. Hold for lufthullet. Nu kan du gentage tricket ca. 8 gange.

Velhokorttien salaisuus ja perustekniikka:
Velhonpakan kortit ovat aavistuksen verran kapenevia. Ota yksi kortti pakasta, pyöräytä se 
ympäri niin, että pidät kuvapuolen koko ajan piilossa, ja palauta pakkaan. Kun tunnustelet 
sormillasi pakan sivuja, valittu kortti erottuu muiden joukosta vähän ulkonevana. Harjoittele 
kortin erottamista kunnolla ennen kuin etenet temppujen esittämiseen. 

Hemligheten med de avsmalnade korten och grundteknik: 
Korten är något avsmalnade. Du tar ett kort från kortleken och vänder det med den andra 
änden nedåt och lägger in det i leken igen. När du drar dina fingrar utmed lekens sidor 
kommer du med lätthet känna var kortet finns. Öva denna teknik innan du går vidare med 
de olika tricken. 

Hemmeligheten bak den Smalende Stokken og Den Grunnleggende 
Teknikken:
Kortene smalner. Du tar et kort fra bunken, snur den motsatt vei, og dytter kortet inn igjen. 
Når du sklir fingrene dine opp langs siden av bunken, vil kortet skyves ut ganske lett. Øv på 
denne teknikken før du går videre til triksene. 

Hemmeligheden ved de koniske kort og grundteknikken:
Disse kort er svagt tilspidsede, dvs. koniske. Tag et kort fra bunken, vend det modsat 
de andre og læg det tilbage i bunken. Når du lader fingrene glide op langs siderne på 
kortbunken, kan du nemt trække kortet ud af bunken. Øv dig i denne teknik inden du 
fortsætter med de følgende tricks.

NO 15. Indisk Lota-vase

DK 15. Indisk Lota-krukke

FI Velhonpakka

SE Trollkarlens kortlek:

NO Tryllekunstnerens  Bunke

DK Tryllekort

Ilmareikä
Lufthål
Lufthull
Lufthul

Ilmareikä
Lufthål
Lufthull
Lufthul

Ilmareikä
Lufthål
Lufthull
Lufthul

Putki
Rör
Pipe
Rør

Vesisäiliö
Vattenbehållare
Vannkammer
Vandkammer



Vaikutelma: Vapaaehtoinen valitsee kortin, painaa mieleensä mikä se on ja palauttaa 
sen korttipakkaan. Taikuri sekoittaa pakan, jonka seurauksena kortti hyppääkin pakan 
päälimmäiseksi!

Välineet: Velhokorttipakka

Valmistelut: Varmista, että kaikki kortit osoittavat samaan suuntaan. Pidä aloittaessasi 
pakkaa niin, että kapeammat päädyt ovat itseesi päin. 

Esittäminen:
1. Kysy vapaaehtoista yleisöstä, ja pyydä häntä valitsemaan kortti ja painamaan mieleensä, 
mikä se on. (Kuva 1)
2. Käännä yleisön huomaamatta kortti toisin päin ja palauta se pakkaan kuten kuvassa 
näytetään. (Kuva 2)
3. Sekoita pakkaa muutaman kerran. Tunnustele ennen viimeistä liikettäsi pakan sivustaa ja 
tuo valittu kortti pakan päällimmäiseksi. (Kuva 3)
4. Tee taika-ele, ja näytä päällimmäinen kortti yleisölle. (Kuva 4)

Effekt: En frivillig från publiken väljer ett kort och kommer ihåg vilket det var. Du lägger 
tillbaka det i kortleken som blandas. Det valda kortet dyker sedan mirakulöst upp överst i 
kortleken!

Du behöver: Trollkarlens kortlek med 52 avsmalnade kort.

Förberedelser: Försäkra dig om att de avsmalnade korten ligger i samma riktning. Börja 
tricket med den smalaste änden av kortleken mot dig. 

Utförande:
1. Be en från publiken att välja ett kort och komma ihåg vilket det var. (Fig. 1)
2. Vänd kortet i hemlighet med den andra änden nedåt och lägg tillbaka det i kortleken 
som visas i bilden. (Fig. 2)
3. Blanda korten några gånger och vid sista blandningen drar du dina fingrar utmed 
långsidorna på kortleken och tar ut det valda kortet och lägger det överst. (Fig. 3)
4. Gör en magisk gest. Visa det översta kortet för publiken. (Fig. 4)

Effekt: En frivillig vælger et kort og skal huske, hvilket det er. Derefter lægges det tilbage i 
bunken, som tryllekunstneren blander. Kortet dukker mirakuløst op i toppen af bunken igen.

Rekvisitter: Et spil med 52 koniske kort.

Forberedelse: Vær sikker på at alle kort vender samme vej. Start tricket med den smalle 
ende nærmest dig selv.

Præsentation: 
1. Bed en af tilskuerne om at vælge et kort og huske hvilket det var (Fig. 1).
2. Vend i hemmelighed kortet modsat og læg det tilbage i bunken igen som vist (Fig. 2).
3. Bland kortene nogle gange. Ved sidste blanding føler du med fingrene langs siderne af 
bunken, trækker kortet ud og lægger det øverst (Fig. 3).
4. Gør nogle magiske håndbevægelser og vis publikum det øverste kort (Fig. 4).

Virkning: En frivillig velger fritt ett kort og husker på det, for så å legge det inn i stokken 
igjen, som så stokkes av Tryllekunstneren. Kortet kommer så til syne igjen på magisk vis på 
toppen av stokken.

FI 16. Kortin löytäminen

SE 16. Hitta kortet

DK 16. Find kortet

NO 16. Finne Kortet
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Rekvisitter: En stokk med 52 smalnende kort.

Forberedelser: Vær sikker på at kortene smalner i samme retning. Start trikset med den 
smale enden av stokken nærmest deg. 

Gjennomføring:
1. Be en tilskuer å velge et kort og huske det. (Fig. 1)
2. Snu i skjul kortet slik at det er motsatt vei av stokken og dytt det inn i stokken igjen, som 
vist. (Fig. 2)
3. Stokk kortene noen ganger, og mens du stokker siste gang, la fingrene dine gli langs 
siden av bunken for så å bringe det valgte kortet til toppen av bunken. (Fig. 3)
4. Lag en tryllebevegelse. Vis opp toppkortet til publikum. (Fig. 4)

Vaikutelma
Effekt
Virkning
Effekt
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Käännä kaksi korttia samansuuntaisesti niin, että korttien kavennetut päät ovat kohdakkain. 
Pidä kortteja peukalon ja keskisormen välissä, ja paina sormiasi niin, että kortit taipuvat 
kuvan esittämällä tavalla. Nyt näyttää siltä, että liikutat vain yhtä korttia! (Kuva 5)

Voit käyttää kaksoisnosto-tekniikkaa parantamaan temppua 16.

Esittäminen:
1. Toista tempun 16 vaiheet 1-3.
2. Pidä korttipakkaa vasemmassa kädessäsi. Käännä kaksi päällimmäistä korttia oikealla 
kädelläsi käyttämällä kaksoisnostotekniikkaa. Vapaaehtoisen valitsema kortti on nyt 
päällimmäisen kortin alla. 
3. Näytä päällimmäistä korttia yleisölle, ja kysy, onko kyseessä oikea kortti. Kun kortin 
valitsija vastaa kieltävästi, vaikuta siltä, että olet ymmälläsi, ja palauta kortit pakkaan 
kuvapuoli alaspäin. Nyt valittu kortti on pakan päällimmäisenä – siirrä se kuvapuoli 
alaspäin pöydälle (yleisö luulee, että nostat äsken näyttämäsi väärän kortin pöydälle). Kerro 
yleisölle, että kokeilet uudelleen! Tarjoa pakasta jotakin toista korttia, ja tietysti vastaus on 
sama – väärä kortti. 

Du kan använda tekniken med att lyfta dubbelt i föregående trick.

Utförande:
1. Upprepa steg 1-3 i trick nr 16. 
2. Håll kortleken i din vänstra hand och bläddra igenom korten med högra tummen och 
fingrarna medan du i hemlighet håller de två översta korten med hjälp av tekniken att lyfta 
dubbelt. 
3. Visa understa kortet i din högra hand för publiken och fråga om detta är samma kort 
som den frivillige valde. När han säger ”Nej!” låtsas du se förvirrad ut och lägger tillbaka 
kortet i kortleken. Det valda kortet är ju överst. Säg: ”Låt mig försöka igen!” Visa ett nytt kort 
för publiken. Resultatet är naturligtvis detsamma. 
4. Till slut ber du publiken att berätta vilket kort som valdes. 
5. Plocka då upp det översta kortet på bordet och avslöja att det kortet är det valda kortet. 
(Fig. 6)

Du kan bruke den Doble Løfteteknikken til å forbedre det forrige trikset. 

Gjennomføring:
1. Gjenta steg 1 til 3. 
2. Hold stokken i din venstre hånd og løft opp kortene med din høyre tommel og 
fingre. Mens du i hemmelighet holder de to kortene på toppen ved å benytte den Doble 
Løfteteknikken. 
3. Vis frem det nederste kortet i din høyre hånd til publikum og spør om det er det valgte 
kortet. Når svaret blir ”NEI!” spiller du overrasket og legger kortene tilbake på stokken. Det 
valgte kortet ligger nå på toppen. Legg dette på bordet. Si ”Hold an litt, la meg prøve en 
gang til”. Vis så frem et annet kort til publikum… selvfølgelig er svaret det samme. 
4. Til slutt ber du publikum å gi deg verdien og fargen på det riktige kortet. 
5. Plukk så tilfeldigvis opp kortet på bordet og vis at det har blitt det valgte kortet. (Fig. 6)

Du kan bruge dobbelt løfteteknik til at videreudvikle det tidligere trick.

Præsentation:
1. Gentag trin 1 til 3.
2. Hold kortene i din venstre hånd, tag de to øverste kort med højre hånds fingre og benyt 
dobbelt løfteteknik.

Håll två kort i båda ändar med tummen och fingrarna. Tryck tummen och ditt böjda 
pekfingar så att korten böjer sig något som visas i bilden. (Fig. 5)

Hold to kort i begge ender med din tommel og finger. Press fingrene forsiktig mot 
tommelen, slik at kortene bøyer seg litt, som vist. (Fig. 5)

Hold 2 kort i begge ender mellem din tommelfinger og de andre fingre. Tryk let på kortene, 
så de bøjes lidt som på billedet (Fig. 5).

FI 17. Kaksoisnosto-tekniikka

FI 18. Maaginen korttivaihto

SE 18. Byt kort magiskt

NO 18. Magisk Bytte av Kort

DK 18. Magisk forvandling af kort

SE 17. Teknik att lyfta dubbelt

NO 17. Dobbel Løfteteknikk

DK 17. Dobbelt løfteteknik
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4. Kysy lopulta yleisöltä, mikä kortti oli kyseessä.
5. Nosta sitten pöydälle asetettu kortti ja näytä yleisölle, että väärä kortti on muuttunut 
oikeaksi! (Kuva 6)



3. Vis bundkortet i din højre hånd til publikum og spørg om det er det rigtige kort. Når 
tilskuerne svarer nej, virker du overrasket og lægger kortene ovenpå bunken, (det valgte 
kort er øverst). Læg det øverste kort på bordet med bagsiden opad og sig ”Vent lidt, lad mig 
prøve igen”. Vis derefter publikum et andet forkert kort… Svaret er selvfølgelig nej igen.
4. Til sidst beder du publikum om at fortælle kortets farve og nummer.
5. Afslappet tager du kortet fra bordet og viser, at det er det rigtige kort (Fig. 6).
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Vaikutelma: Kaikki neljä ässä-korttia poistetaan pakasta, palautetaan sinne ja kortit 
sekoitetaan. Taian seurauksena kaikki neljä ässää ilmestyvät järjestyksessä pakan 
päällimmäisiksi korteiksi. (Kuva 7)

Esittäminen: 
(Huomio: Katso oikea sekoitustekniikka kuvasta 10)
1. Näytä korttipakka kuvapuoli ylöspäin yleisölle, etsi ja poista neljä ässää pakasta niin että 
yleisö näkee. (Kuva 7)
2. Käännä nämä neljä korttia yleisön huomaamatta toisin pain ja sujauta ne takaisin 
pakkaan eri paikkoihin. (Kuva 9)
3. Sekoita kortteja muutaman kerran. Kun sekoitat viimeistä kertaa, tunnustele korttipakan 
reunoja ja tuo ässäkortit sekoituksen avulla pakan päällimmäisiksi. (Kuva 10)
4. Käännä pakan neljä päällimmäistä korttia pöydälle yksitellen näyttääksesi, että ässä-
kortit ovat hypänneet pakan päällimmäisiksi! (Kuva 11)

Virkning: De fire essene tas fra stokken, legges tilbake og bunken stokkes. På 
Tryllekunstnerens kommando kommer de fire essene tilsyne igjen på toppen av stokken. 
(Fig. 7)

Gjennomføring: 
(Bemerk: Se Fig. 10 for stokketeknikken.)
1. Vis frem stokken med billedsiden opp og fjern de fire essene. (Fig. 8) 
2. I skjul snur du disse fire kortene motsatt vei og plasserer dem tilbake i stokken på 
forskjellige steder. (Fig. 9)
3. Stokk kortene noen ganger og når du stokker siste gangen lar du fingrene gli langs siden 
av stokken og legger de fire essene på toppen. (Fig. 10)
4. Snu så ett og ett av kortene på toppen opp, for å vise at de fire essene er samlet på 
toppen av stokken. (Fig. 11)

Effekt: De fire esser tages ud af bunken, lægges tilbage igen og bunken blandes. På 
tryllekunstnerens kommando ligger de fire esser øverst i bunken (Fig. 7).

Præsentation: 
(Bemærk: Se blandingsmetode Fig. 10.)
1. Vis kortbunken med billedsiden op og fjern de 4 esser (Fig. 8).
2. Vend hemmeligt disse 4 kort omvendt og læg dem bagest i bunken på forskellige steder 
(Fig. 9).
3. Bland kortene et par gange. Ved sidste blanding lader du fingrene glide langs siderne af 
bunken, trækker de 4 esser ud og lægger dem øverst (Fig. 10).
4. Vend de fire øverste kort, et efter et og vis at alle esserne ligger ved siden af hinanden 
(Fig. 11).

Effekt: 4 ess tas ut från kortleken, läggs tillbaka, kortleken blandas. På trollkarlens begäran 
kommer de fyra essen att finnas tillsammans överst i leken. (Fig. 7)

Utförande: 
(Obs! Se Fig. 10 vilken teknik du ska använda när du blandar.)
1. Visa kortleken med framsidan upp och ta bort de 4 essen. (Fig. 8)
2. Vänd dessa 4 ess i hemlighet med andra änden nedåt och lägg tillbaka dem i leken på 
olika ställen. (Fig. 9)
3. Blanda korten några gånger och vid sista blandningen drar du fingrarna utmed 
kortlekens långsidor för att få fram de 4 essen överst. (Fig. 10)
4. Vänd de fyra översta korten, ett i taget, för att visa att nu har alla 4 essen hamnat 
tillsammans överst i leken. (Fig. 11)

FI 19. Neljä ässää

NO 19. De Fire Essene

DK 19. De fire esser

SE 19. Fyra ess
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Vaikutelma: Vapaaehtoinen valitsee kortin, painaa mieleensä mikä se on, ja palauttaa sen 
pakkaan. Taikuri sekoittaa pakan. Kun kortit levitetään pöydälle, valittu kortti on ainoa kortti, 
joka on kuvapuoli ylöspäin! (Kuva 12)

Esittäminen: 
1. Ennen kuin aloitat tempun, aseta kortit niin, että korttien kapea puoli on itseesi päin.
2. Pyydä yleisön joukosta vapaaehtoinen, joka valitsee korttien joukosta yhden ja painaa 
sen mieleensä. (Kuva 13)
3. Taikuri palauttaa kortin pakkaan kääntämällä sen toisin päin niin, että kortin leveä 
puoli osoittaa taikuria kohti. HUOMIO! Palauta kortti kuvanmukaisesti pakan vasemmalle 
puolelle! (Kuva 14)
4. Aseta pakka kuvapuoli alaspäin pöydälle ja jaa se kahtia niin, että käännät osan kortteja 
kuvien mukaisesti pakan viereen kuvapuoli ylöspäin. (Kuvat 15 ja 16). 
5. Sekoita pakat keskenään niin, että osa korteista on kuvapuoli ylöspäin, osa kuvapuoli 
alaspäin. (Kuva 17)
6. Tunnustele pakan reunoja, vedä muutama kortti pois kerrallaan ja aseta ne pakan päälle 
kuvapuoli alaspäin. Jatka tätä kunnes kaikki kortit ovat kuvapuoli alaspäin. HUOMIO! 
Käännä vain kortit, jotka ovat vastakkaissuuntaisesti, jotta et vahingossa käännä valittua 
korttia!  (Kuva 18)
7. Aseta kortit kuvapuoli alaspäin ja levitä ne viuhkaksi. Ainoa kortti, joka on kuvapuoli 
ylöspäin, on vapaaehtoisen valitsema kortti! (Kuva 19)

Virkning: En frivillig velger fritt et kort og husker på det, for så å legge det tilbake i 
bunken. Tryllekunstneren stokker bunken. Når kortene spres i vifteform utover bordet er det 
valgte kortet det eneste med billedsiden opp. (Fig. 12)

Gjennomføring:
1. Ved starten av trikset holder du den smale enden av bunken nærmest deg. 
2. En frivillig velger fritt ett kort og husker på det. (Fig. 13)
3. Tryllekunstneren legger kortet tilbake i bunken, og snur det samtidig motsatt vei av 
bunken. Merk: Legg kortet tilbake til den venstre siden av bunken som i bildet! (Fig. 14)
4. Del så stokken i to halvparter (Fig. 15 & 16). Plasser den ene halvdelen med billedsiden 
ned og den andre med billedsiden opp. 
5. Stokke begge halvdelene sammen slik at noen av kortene er med billedsiden ned og 
noen med billedsiden opp. (Fig. 17)
6. Tryllekunstneren kjenner så langs siden av bunken og trekker ut noen få kort av gangen 
som legges på toppen av bunken med billedsiden ned. Fortsett til alle kortene ligger med 
billedsiden ned. Merk: Vær forsiktig når du snur kortene så det kun er kortene som ligger 
motsatt vei du snur, og ikke det valgte kortet! (Fig. 18)
7. Plasser kortene på bordet med billedsiden ned og spre dem ut i vifteform. På den måten 
viser du at det eneste kortet med billedsiden opp er det valgte kortet. (Fig. 19)

Effekt: En tilskuer vælger et kort og husker det, når det lægges ind i bunken igen. 
Tryllekunstneren blander kortene. Når kortene lægges i en vifte på bordet, vender det valgte 
kort den anden vej (Fig. 12).

Præsentation:
1. Begynd med at holde den smalle ende af kortene mod dig.
2. En tilskuer vælger et kort og husker det (Fig. 13).
3. Tryllekunstneren lægger kortet omvendt tilbage i bunken (Fig. 14).
4. Derefter deles bunken i to halvdele som vist (Fig. 15 & 16). Læg den ene med bagsiden 
opad og den anden med bagsiden nedad.
5. Bland begge bunker så halvdelen vender opad og de andre nedad (Fig. 17).
6. Nu føler tryllekunstneren hvor kortet er, tager nogle andre kort ud bunken og lægger 
dem øverst med bagsiden opad. Bemærk: Vær meget forsigtig, så du ikke vender det valgte 
kort (Fig. 18).
7. Læg kortene i en vifte på bordet med bagsiden opad. Det eneste kort, der ligger 
omvendt, er det valgte kort (Fig. 19).

Effekt: En frivillig från publiken väljer ett kort och kommer ihåg det. Kortet läggs tillbaka. 
Trollkarlen blandar leken. När korten sprids ut som en solfjäder på bordet är det valda 
kortet det enda kort som har framsidan upp. (Fig. 12)

Utförande:
1. Börja tricket med att ha den smalaste delen av kortleken mot dig. 
2. En frivillig från publiken väljer ett kort och kommer ihåg det. (Fig. 13)
3. Lägg tillbaka kortet i leken med andra änden nedåt. Obs! Lägg tillbaka kortet i 
kortlekens vänstra del som visas i bilden. (Fig. 14)
4. Dela kortleken i två halvor som visas i bilden. (Fig. 15 & 16). Lägg ena halvan med 
framsidan uppåt och andra halvan med framsidan nedåt. 
5. Blanda ihop båda högarna, vilket resulterar i att hälften av korten ligger med framsidan 
upp och hälften med framsidan ned. (Fig. 17)
6. Känn efter på kortlekens sidor var det valda kortet ligger och håll kvar din tumme där så 
du hela tiden vet var det är. Dra ut några kort i taget och lägg dem ovanpå kortleken med 
framsidan ned. När du kommer till det valda kortet måste du i smyg se till att det ligger med 
framsidan uppåt. Fortsätt dra ut några kort i taget tills alla har baksidan upp.  (Fig. 18) 
7. Lägg korten på bordet med framsidan ned och sprid ut dem som en solfjäder. Avslöja att 
det enda kort som har framsidan upp är det valda kortet. (Fig. 19)

FI 20. Pariton kortti NO 20. Kortet som Skiller Seg Ut

DK 20. Valgt kort vender opad
SE 20. Udda ut

Vaikutelma
Effekt
Virkning
Effekt
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Vaikutelma: Yleisölle näyttää siltä, että korttipakka sekoitetaan kunnolla. Esiintyjä 
sekoittaa pakan uudelleen ja puolittaa sen kahteen yhtä suureen pakkaan. Sitten hän 
kääntää pakat kuvapuoli ylöspäin ja levittää ne viuhkoiksi kuvapuoli ylöspäin pöydälle. 
Yleisön yllätykseksi kaikki punaiset kortit ovat toisessa viuhkassa ja kaikki mustat toisessa!

Valmistelut: Erottele kaikki punaiset ja mustat kortit toisistaan erillisiksi pakoiksi. Yhdistä 
ne sitten vastakkain niin, että punaisten korttien kapea pääty osoittaa yhteen suuntaan ja 
mustien korttien kapeneva pääty osoittaa vastakkaiseen suuntaan. 

Esittäminen: 
1. Sekoita kortit hyvin ja näytä yleisölle, että kortit ovat kunnolla sekaisin.
2. Käännä pakka kuvapuoli alaspäin. 
3. Käytä peukaloasi ja etusormeasi tunnustelemaan pakan sivuja. Tartu ulkoneviin kortteihin 
ja vedä ne pakan päälle, aivan kuin puolittaisit pakkaa. 
4. Jatka tätä kunnes olet erottanut kaikki punaiset ja mustat kortit toisistaan. Lopeta pakan 
puolitus kuitenkin vasta sitten, kun olet täysin varma että kortit ovat toisistaan erillään!
5. Korttien pitäisi olla pakassa niin, että toisen värin kortit ovat pakan päällä ja toisen värin 
pakan pohjalla. 

Effekt: Visa att du blandar kortleken noga. Blanda igen och dela leken i två lika delar. 
Vänd varje hög med framsidan upp och sprid sedan ut korten på bordet med framsidan 
upp. Till allas förvåning har alla röda kort samlats i en hög och alla svarta i en annan hög. 

Förberedelser: Sortera ut alla röda kort från de svarta och lägg ihop dem så att den 
smala änden av de röda korten är vänd åt ett håll och den smala änden av de svarta korten 
är vänd åt det andra hållet. 

Utförande:
1. Blanda korten i din hand och visa att korten är helt blandade. 
2. Vänd kortleken med framsidan nedåt. 
3. Greppa kortleken i sidorna med båda händerna och dra isär dem på samma sätt som 
om du kuperade leken.
4. Genom att fortsätta att kupera på det här sättet kan du sortera ut de röda korten från de 
svarta. Fortsätt på samma sätt tills du är säker på att alla kort med de kanter som stack ut är 
överst i högen. 
5. De kort överst i högen är nu i en färg och längst ner i högen i en annan färg.
6. Dela upp kortleken i två lika delar. 
7. Vänd varje del och sprid ut den med framsidan upp och visa att alla röda kort är 
tillsammans och alla svarta kort är tillsammans. 

Virkning: Stokken vises å være skikkelig stokket. Utføreren stokker bunken skikkelig igjen 
og deler den i to like store deler. Hver bunke legges med billedsiden opp og spres utover på 
bordet. Til alles overraskelse har alle de røde kortene skilt seg ut i en bunke mens de svarte 
er i den andre. 

Forberedelser: Skill alle de røde kortene fra de svarte, og saml dem i en bunke hvor de 
rødes smale side og de svartes smale side er i hver sin retning. 

Gjennomføring:
1. Kortene stokkes skikkelig og vises frem for å vise at kortene er godt blandet. 
2. Legg bunken med billedsiden ned. 
3. Med tommel og fingre på hver hånd, ta tak i kantene på bunken og trek dem fra 
hverandre, som om du skal dele den. 

21. Punaiset ja mustat

21. Röda och svarta

21. De Røde og De Svarte

FI Lisää velhonpakan temppuja!

SE Mer trick med Trollkarlens kortlek

NO Flere Triks For Tryllekunstnerstokken

6. Puolita pakka kahdeksi yhtäsuureksi pakaksi pöydällä.
7. Käännä kumpikin pakka ympäri ja levitä ne viuhkaksi pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Kaikki 
punaiset kortit ovat vierekkäin ja niin myös kaikki mustatkin kortit!
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4. Fortsettelse av denne handlingen vil gradvis hjelpe deg med å dele de røde og de svarte 
kortene. Fortsett med dette til du er sikker på at alle kortene med utvidet ende ligger på 
toppen av bunken. 
5. Dette vil, selvfølgelig, være alle kortene i en av fargene og den andre fargen vil være på 
bunnen. 
6. Del stokken i to deler. 
7. Snu hver bunke med billedsiden opp, og spre dem utover, så du viser at alle de røde 
kortene er samlet og alle de svarte. 

Effekt: Bunken skal blandes grundigt. Tryllekunstneren blander kortene igen og lægger 
dem i to lige store bunker med billedsiden opad. Derefter spredes de ud på bordet. Til alles 
overraskelse ligger alle de røde kort i en bunke og alle de sorte i en anden.

Forberedelse: Sorter alle de røde kort fra de sorte kort og læg dem samlet, så den smalle 
ende på de røde kort vender den ene vej, og den smalle ende på de sorte kort vender den 
anden vej.

Præsentation:
1. Bland kortene grundigt, og vis at kortene er blandet fuldstændigt.
2. Læg dem med bagsiden opad.
3. Hold bunkerne i enderne mellem tommelfinger og fingre på hver hånd og træk dem fra 
hinanden, som om du tager kort fra bunken.
4. Denne fortsatte manøvre vil gradvist medføre, at du adskiller de røde kort fra de sorte. 
Fortsæt med at tage kort af på denne måde, indtil du er sikker på, at alle kort med omvendt 
form ligger øverst i bunken.
5. Disse kort er selvfølgelig i en farve, og den anden farve vil ligge nederst i bunken.
6. Del bunken i to lige store bunker.
7. Vend begge bunker og spred dem ud på bordet med billedsiden opad. Alle røde kort 
ligger nu samlet i en bunke, og alle sorte i en anden.

21. De røde og de sorte
DK Flere tricks med tryllekortene

Vaikutelma: Vapaaehtoinen valitsee kortin pakasta ja palauttaa sen pakkaan. Taikuri kysyy 
sitten, kuinka lähelle pakan pohjaa vapaaehtoinen haluaa kortin ilmestyvän. Ja simsalabim 
– siellähän se on!

Esittäminen:
1. Pyydä vapaaehtoista valitsemaan kortti. 
2. Käännä pakka yleisön huomaamatta vastakkaissuuntaisesti ja pyydä vapaaehtoista 
palauttamaan kortti pakkaan. 
3. Sekoita kortit.
4. Vie pakka selkäsi taakse ja tunnustelemalla pakan sivuja, erota valittu kortti pakasta ja 
vie se pakan pohjalle. 

Effekt: Ett kort väljs av en åskådare och läggs tillbaka. Trollkarlen frågar hur många kort 
han ska ta från underst i högen tills det valda kortet dyker upp. Fantastiskt! Här är kortet! 

Utförande:
1. Be en åskådare att välja ett kort. 
2. Vänd i hemlighet på kortleken och be åskådaren att lägga tillbaka kortet i leken. 
3. Blanda korten i din hand.
4. Håll kortleken bakom ryggen och genom att dra fingrarna utmed långsidan på leken kan 
du få fram det valda kortet som du lägger i underst i leken. 
5. Ta fram kortleken och håll den med baksidan uppåt. Gör den jämn och fin i din vänstra 
hand. 
6. Medan du pratar med åskådaren trycker du ut det understa kortet en centimeter mot dig 
själv. 
7. Fråga nu hur många kort du ska ta fram från underst i högen innan det valda kortet ska 
dyka upp. 
8. Oavsett vilken siffra han säger kan du plocka fram ett kort i taget underifrån utan att röra 
det valda kortet tills du kommer till den siffra åskådaren har sagt. Då tar du fram det valda 
kortet! 

Virkning: Et kort velges og returneres til stokken av en tilskuer. Tryllekunstneren spør så om 
hvor mange kort fra bunnen han/hun ønsker at det skal være fra bunnen, og Voila der er 
det!

Gjennomføring:
1. Få et kort valgt. 
2. I skjul snur du stokken og ber så tilskueren å legge kortet tilbake i stokken. 
3. Stokk så bunken.
4. Hold stokken bak ryggen, og ved å gli fingrene langs kanten, finn tilskuerens kort og 
plasser det på bunnen. 
5. Ta frem stokken og hold den med billedsiden ned. 
6. Mens du snakker med tilskueren skyver du bunnkortet et par centimeter mot deg selv. 
7. Be så tilskueren si hvor mange kort fra bunnen han/hun ønsker at kortet skal være fra 
bunnen. 
8. Uansett hvilket tall han/hun sier, er alt du trenger å gjøre å trekke ett kort av gangen fra 
bunnen av stokken inntil du kommer til tallet som ble ønsket. På det tidspunktet trekker du 
frem bunnkortet, som er det valgte. 

FI 22. Katsojan valinta

SE 22. Åskådarens val

NO 22. Tilskuerens Valg

5. Tuo pakka eteesi ja pidä sitä kädessäsi kuvapuoli alaspäin.
6. Keskustele vapaaehtoisen kanssa ja vedä hänen huomaamattaan vasemman käden 
keskisormea käyttäen alimmaista korttia noin senttimetri itseesi päin. 
7. Kysy nyt monentena hän toivoo korttinsa ilmestyvän. 
8. Vedä niin monta korttia kuin vapaaehtoinen on nimennyt pakan pohjalta esiin. Älä 
kuitenkaan vedä katsojan valitsemaa korttia esiin ennenkuin olet paljastanut hänen 
nimeämänsä määrän kortteja. Vedä sitten valittu kortti esiin ja yllätä yleisösi!
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Effekt: Et kort vælges og lægges ind i bunken igen af en tilskuer. Tryllekunstneren spørger 
derefter hvor mange kort nedefra, tilskueren ønsker, at dette kort skal ligge. Og hokus 
pokus! – Der ligger det!

Præsentation:
1. Lad tilskueren vælge et kort.
2. Vend i hemmelighed bunken omvendt og bed tilskueren om at lægge kortet tilbage i den.
3. Bland kortene.
4. Hold kortene bag ryggen og lad fingrene glide over enderne for at trække tilskuerens kort 
ud og lægge det nederst i bunken.
5. Læg bunken foran dig med bagsiden opad og tag den op i din venstre hånd.
6. Imens du taler med tilskueren trykker du det nederste kort ca. 1 cm mod dig selv.
7. Spørg nu tilskueren hvor mange kort fra bunden det valgte kort skal ligge.
8. Uanset hvad tilskueren svarer, skal du bare fjerne et kort af gangen fra bunden af 
bunken uden at skubbe til det valgte kort. Når du kommer til det valgte antal, tager du dette 
kort ud af bunken.

Vaikutelma: Viisi tai kuusi katsojaa valitsee kukin oman kortin ja palauttaa sen pakkaan. 
Pakka sekoitetaan, jonka jälkeen taikuri peittää pakan nenäliinalla ja nostaa valitut kortit 
yksitellen pakasta!

Esittäminen:
1. Pyydä joko viittä tai kuutta katsojaa valitsemaan yksi kortti.
2. Käännä pakka vastapäin niin, että katsojat palauttavat korttinsa pakkaan toisin päin. 
3. Sekoita kortit huolellisesti.
4. Pidä pakkaa vasemmassa kädessäsi ja peitä kätesi (ja pakka) kokonaan nenäliinalla. 
5. Vie oikea kätesi nenäliinan alle ja vedä pakan sivuja tunnustelemalla yksi valittu kortti 
kerrallaan katsojien nähtäväksi.
6. Toista edellinen kohta kunnes olet paljastanut kaikki valitut kortit!

Virkning: Fem eller seks tilskuere velger kort og legger dem inn i stokken. Bunken stokkes 
skikkelig. Tryllekunstneren holder et lommetørkle over stokken og fjerner hvert av de valgte 
kortene, ett av gangen.

Gjennomføring:
1. Be fem eller seks tilskuere velge ett kort hver. 
2. Snu bunken og be hver tilskuer legge kortet tilbake i bunken. 
3. Stokk kortene skikkelig i fullt påsyn. 
4. Hold stokken i din venstre hånd med billedsiden ned og legg et lommetørkle over den og 
hånden din. 
5. Stikk den høyre hånden under lommetørkleet og trekk frem et av kortene, som viser seg å 
være et av de valgte. 
6. Gjenta den forrige handlingen inntil du har vist frem alle de valgte kortene. 

Effekt: Fem eller seks tilskuere vælger hver et kort og lægger dem i bunken. Bunken 
blandes grundigt. Tryllekunstneren lægger et lommetørklæde over bunken og fjerner de 
valgte kort, et af gangen.

Præsentation:
1. Bed fem eller seks tilskuere om at vælge et kort hver.
2. Vend bunken om og lad tilskuerne lægge deres kort ind på forskellige steder i bunken.
3. Bland kortene grundigt flere gange.
4. Hold bunken i din venstre hånd med bagsiden opad og dæk både den og din hånd 
fuldstændigt med et lommetørklæde.
5. Føl på bunken under lommetørklædet med din højre hånd og træk et af de valgte kort 
ud.
6. Gentag dette indtil du har fjernet alle de valgte kort.Effekt: Fem eller sex åskådare väljer kort och lägger dem i kortleken. Kortleken blandas 

sedan noga. Trollkarlen slänger sedan en näsduk över kortleken och plockar ut alla de 
valda korten, ett åt gången. 

Du behöver: Trollkarlens kortlek samt en näsduk (medföljer ej).

Utförande:
1. Fem eller sex personer ur publiken väljer varsitt kort.
2. Vänd på kortleken och be åskådarna att lägga tillbaka korten på olika ställen. Dessa kort 

DK 22. Tilskuerens valg

FI 23. Kuuden katsojan valinta

NO 23. Seks-tilskuers-effekten

DK 23. Seks tilskuerkort

SE 23. 6 åskådare

har alltså nu den avsmalnande delen åt motsatt håll än resten av korten i kortleken. 
3. Blanda noga korten i din hand.
4. Håll kortleken i din vänstra hand med baksidan upp och släng en näsduk över kortleken 
så att den täcker leken helt i din hand. 
5. Stick in din högra hand under näsduken och dra ut ett av de valda korten. 
6. Fortsätt så tills du har plockat fram alla de valda korten. 

Vaikutelma: Valittu kortti palautetaan pakkaan, joka sekoitetaan. Pakka tiputetaan 
pöydälle, ja valittu kortti kääntyy ympäri laskeutuen pakan päälle kuvapuoli ylöspäin!

FI 24. Kääntyvä kortti
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Effekt: Ett valt kort läggs tillbaka i kortleken och leken blandas. Kortleken slängs på bordet 
och det valda kortet vänds helt och landar med framsidan uppåt överst i högen. 

Utförande:
1. En åskådare väljer ett kort. 
2. Vänd i hemlighet på kortleken och be åskådaren lägga tillbaka kortet. 
3. Blanda noga korten i din hand.
4. Dra ut det valda kortet och lägg det i hemlighet överst i leken. 
5. Håll kortleken med baksidan upp i din vänstra hand. 
6. Ordna till högen uppifrån med din högra hand.  
7. Medan den högra handen är över kortleken trycker du det översta kortet åt sidan så att 
det ligger en centimeter utanför resten av kortleken. 
8. Flytta över kortleken till din högra hand och ta tag i kortleken i ändarna med tummen 
och fingrarna. Detta gör att man inte ser att ett kort sticker ut från kortleken. 
9. Håll kortleken ca 3 dm från bordet och släpp den rakt ner med framsidan nedåt.
10. Detta kommer att få översta kortet att vända sig helt och landa överst på högen. 

Virkning: Et valgt kort legges tilbake i bunken, som så stokkes. Stokken slippes ned på 
bordet og det valgte kortet snur opp og lander med billedsiden opp på toppen av bunken.

Gjennomføring:
1. Be en tilskuer velge et kort. 
2. Snu bunken og be han/henne legge kortet tilbake.
3. Stokk kortene.
4. Føl deg i skjul frem til det valgte kortet og legg det på toppen av bunken. 
5. Hold bunken med billedsiden ned i din venstre hånd. 

Effekt: Et valgt kort lægges ind i bunken, som derefter blandes. Bunken smides på bordet, 
og det valgte kort vender sig og ligger med billedsiden opad ovenpå bunken.

Præsentation:
1. Bed en tilskuer om at vælge et kort.
2. Vend bunken omvendt og bed tilskueren om at lægge kortet ind igen.
3. Bland kortene.
4. Træk det valgte kort ud og læg det i hemmelighed øverst i bunken.
5. Hold bunken med bagsiden opad i din venstre hånd.
6. Med din højre hånd lader du som om, at du retter bunken op fra toppen.
7. Imens du holder din højre hånd over kortene, skubber du det øverste kort ca. 1 cm til 
siden i forhold til resten af bunken.
8. Flyt bunken over i højre hånd og hold den i enderne med tommelfingeren i den ene ende 
og de andre fingre i den anden ende. Dette vil skjule, at et kort ligger forskubbet i bunken.
9. Hold bunken 30-40 cm over bordet og lad den falde ned med bagsiden opad.
10. Dette vil medføre, at det øverste kort vender sig og lander ovenpå de andre kort.

Vaikutelma: Vapaaehtoisen valitsema kortti palautetaan pakkaan, joka sekoitetaan 
huolellisesti. Taikuri asettaa pakan lainatun nenäliinan päälle ja käskee valittua korttia 
kulkeutumaan nenäliinan alle. Nosta nenäliina ja paljasta valittu kortti!

Esittäminen:
1. Pyydä vapaaehtoista valitsemaan kortti ja palauttamaan se pakkaan. Ennen kuin hän 
palauttaa sen, käännä pakka salaa ympäri. 
2. Sekoita kortit ja erota valittu kortti pakan alimmaiseksi.
3. Pidä pakkaa kuvapuoli alaspäin molemmin käsin niin, että peukalosi pitelevät toista 
päätyä ja muut sormesi pitelevät toista. Pidä pakkaa hiukan ilmassa mutta kuitenkin lähellä 
pöydän pintaa.
4. Pyydä katsojaa asettamaan nenäliina pakan päälle. 
5. Samalla hetkellä kun hän laittaa nenäliinan pakan päälle, sano ”ehkä on parempi pitää 
pakka näkyvissä koko tempun ajan”.
6. Samalla kun sanot näin, vedä pakka pois nenäliinan alta yhdellä kädellä ja tiputa 
yleisöltä piilossa toisella kädelläsi valittu kortti pakasta nenäliinan alle.

SE 24. Rätt kort vänds upp

NO 24. Snu Opp

DK 24. Vendt kort

FI 25. Kortti ja nenäliina

6. Med den høyre hånd viser du tydelig at du samler bunken fra toppen. 
7. Mens den høyre hånden er over bunken dytter du toppkortet omtrent 1-2 cm over mot 
den ene siden. 
8. Overfør bunken til din høyre hånd og hold den langs endene med tommelen på den ene 
og fingrene på den andre. Dette vil skjule at kortet ligger litt skjevt. 
9. Løft bunken til den er omtrent 25 cm over bordet og slipp den med billedsiden ned. 
10. Denne handlingen vil føre til at toppkortet snus opp ned og lander oppå resten av 
bunken. 

Esittäminen: 
1. Pyydä vapaaehtoista valitsemaan kortti.
2. Käännä pakka salaa ympäri ja pyydä vaapaehtoista palauttamaan kortti pakkaan.
3. Sekoita pakka huolellisesti. 
4. Erota valittu kortti tunnustelemalla pakan sivuja ja aseta se pakan päällimmäiseksi. 
5. Pidä pakkaa vasemmalla kämmenelläsi.
6. Vie oikea kätesi pakan päälle ”tasataksesi pakan sivut”.
7. Kun oikea kätesi on pakan päällä, työnnä päällimmäistä korttia noin senttimetrin verran 
sivuun. 
8. Nosta pakka ylös pitämällä kiinni sen päädyistä niin, että peukalosi tukee toista päätyä ja 
loput sormesi toista päätyä. Tämän ansiosta kätket sivuun sijoitetun päälimmäisen kortin katsojien 
näköpiiristä. 
9. Pidä pakkaa noin 40cm korkeudella pöydästä ja tiputa se kuvapuoli alaspäin.
10. Pudotuksen seurauksena päällimmäinen kortti kääntyy kokonaan ympäri ja laskeutuu pakan 
päälle!



7. Aseta pakka nenäliinan päälle valitun kortin päälle. 
8. Kerro, että taiot valitun kortin nenäliinan läpi pöydälle. 
9. Vedä nenäliina pois ja paljasta valittu kortti!

Effekt: Ett valt kort läggs tillbaka i kortleken som blandas noga. När kortleken läggs 
ovanpå en näsduk säger trollkarlen att det valda kortet ska lämna kortleken och dyka upp 
under näsduken. Lyft näsduken för att avslöja att det valda kortet ligger där. 

Du behöver: Trollkarlens kortlek sant en näsduk (medföljer ej).

Utförande:
1. En åskådare väljer ett kort. 
2. Vänd i hemlighet på kortleken och be åskådaren lägga tillbaka kortet. 
3. Blanda korten noga i din hand.
4. Håll kortleken med baksidan uppåt med båda händerna. Båda händernas fingrar ska 
vara på en sida och tummarna på den andra. 
5. Be en åskådare att lägga näsduken över kortleken.
6. I samma stund som han gör det säger du: ”Kanske det vore bättre att man ser kortleken 
trots allt.” 
7. När du säger detta drar du ut kortleken med en hand och med den andra drar du ut det 
valda kortet och låter det ligga på bordet under näsduken. 
8. Lägg kortleken på näsduken precis ovanpå det valda kortet. 
9. Säg att du nu kommer att göra så att det valda kortet går igenom näsduken och lägger 
sig på bordet. 
10. Ta bort näsduken och visa det valda kortet. 

Virkning: Et valgt kort legges tilbake i bunken, og kortene stokkes.
Plasser stokken oppå et lånt lommetørkle. Tryllekunstneren kommanderer det valgte kortet til 
å gå ut av bunken og legge seg nederst. 

Gjennomføring:
1. Be en tilskuer å velge et kort og legge det tilbake i bunken. 
2. Stokk kortene godt.
3. Hold stokken med billedsiden ned med begge hender. Fingrene på begge hendene skal 
være på den ene siden og tomlene på den andre. 
4. Be en tilskuer om å legge et lommetørkle over bunken. 
5. Samtidig som han/hun gjør dette, sier du “Kanskje det er bedre at bunken er synlig hele 
tiden.”
6. Mens du sier dette, trekker du bunken bort med en hånd og i skjul finner du det valgte 
kortet med den andre, og slipp det ned på bordet under lommetørkleet. 
7. Plasser bunken på lommetørkleet, rett over det valgte kortet. 
8. Si at du vil få det valgte kortet til å gå gjennom lommetørkleet på bordet. 
9. Fjern lommetørkleet og vis frem det valgte kortet. 

Effekt: Et valgt kort lægges ind i bunken, som blandes grundigt. Imens tryllekunstneren 
lægger bunken ovenpå et lånt lommetørklæde, beordrer han det valgte kort til at forsvinde 
fra bunken og ligge under lommetørklædet. Løft lommetørklædet for at vise det valgte kort.

Præsentation:
1. Bed en tilskuer om at vælge et kort og lægge det tilbage i bunken.
2. Bland kortene grundigt.
3. Hold bunken med bagsiden opad med begge hænder. Begge hænders fingre på den ene 
side og tommelfingrene på den anden.
4. Bed en tilskuer om at lægge et lommetørklæde over bunken.
5. I samme øjeblik tilskueren lægger lommetørklædet, siger du ”Måske er det bedre, hvis 
man ser kortene hele tiden”.
6. Når du siger dette, tager du bunken op med den ene hånd, imens du hemmeligt 
trækker det valgte kort ud med den anden hånd og lader det falde ned på bordet under 
lommetørklædet.
7. Læg kortbunken ovenpå lommetørklædet, lige over det valgte kort.
8. Sig at du vil trylle det valgte kort gennem lommetørklædet og ned på bordet.
9. Fjern lommetørklædet og vis kortet.

Vaikutelma: Vapaaehtoinen katsoja valitsee kortin ja palauttaa sen pakkaan. Taikuri 
sekoittaa pakan ja pitää sitä oikeassa kädessään viuhkana kuvapuoli itseensä päin. Hän 
pyytää katsojaa nimeämään valitun kortin. Sillä hetkellä, kun katsoja nimeää kortin, kaikki 
kortit tippuvat taikurin kädestä paitsi valittu kortti.

Esittäminen:
1. Pyydä vapaaehtoista valitsemaan kortti.
2. Käännä pakka salaa ympäri.
3. Pyydä vapaaehtoista palauttamaan kortti pakkaan.
4. Sekoita pakka huolellisesti ja etsi valittu kortti. Levitä kortit viuhkaksi niin, että yleisö 
näkee korttien selkäpuolen.
5. Pyydä vapaaehtoista nimeämään kortti.
6. Kun vapaaehtoinen nimeää kortin anna muiden korttien pudota, mutta pidä valittu kortti 
kädessäsi. Näytä, että kädessäsi oleva kortti on valittu kortti.

SE 25. Kortet och näsduken

NO 25. Kortet og Lommetørkleet

DK 25. Kortet og lommetørklædet

FI 26. Putoavat kortit
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Effekt: Ett kort väljs och läggs tillbaka i kortleken. Trollkarlen blandar leken och håller den i 
sin högra hand med baksidan mot publiken. Han ber åskådaren att tala om vilket kort han 
valde. I samma stund han gör det faller alla kort ner från trollkarlens hand utom det valda 
kortet. 

SE 26. Fallande kort
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Vaikutelma: Taikuri puolittaa pakan kerran ja löytää vapaaehtoisen valitseman kortin!

Valmistelut: Käännä pakan kortit samansuuntaisesti ja pitele pakkaa kapea puoli taikuria 
kohti. 

Esittäminen:
1. Levitä kortit pöydälle tasaisesti ennen kuin pyydät vapaaehtoista valitsemaan kortin 
osoittamalla. Vedä kortti erilleen korttien joukosta. 
2. Kerää kortit pakaksi (lukuun ottamatta valittua korttia) ja siisti pakka huolellisesti niin, että 
kaikki kortit ovat samansuuntaisesti.
3. Nosta valittu kortti ja näytä se vapaaehtoiselle. 
4. Pyydä vapaaehtoista keskittymään ja painamaan mieleensä kortti, ja palauta se sitten 
pakkaan vastakkaisuuntaisesti pakan kortteihin verrattuna. 
5. Sekoita kortteja (niin monta kertaa kuin haluat) ja siisti pakka. Tunnustelemalla pakan 
sivuja voit tuntea valitun kortin.
6. Nyt voit pidentää temppua esimerkiksi kuuntelemalla pakkaa tai sanomalla ”kortit 
puhuvat minulle. Ne kertovat minulle valitun kortin” tms. 
7. Kun olet valmis, heilauta sormiasi, hiero käsiäsi (puhalla niihin jos haluat) ja puolita 
pakka hiljalleen valitun kortin kohdalta. Muista tarttua pakkaan sen päädystä että tunnet 
varmasti käännetyn kortin pakasta. 
8. Nosta puolitettu pakka pois ja näytä valittu kortti yleisöllesi!

Effekt: Kupera kortleken en gång och hitta kortet som en frivillig valde.

Förberedelser: Se till att alla korten är vända åt samma håll med den smala änden mot 
dig.

Utförande:
1. Sprid ut korten på bordet framför dig och be en frivillig att peka på ett kort. Dra ut det 
kortet mot den frivillige. 
2. Samla ihop korten och ordna dem i en fin hög.
3. Plocka upp det valda kortet och visa framsidan för publiken, men du får inte se det själv. 
4. Be den frivillige att komma ihåg kortet, vänd på det så att den breda sidan av kortet är 
mot dig, och lägg in det i kortleken. Det valda kortet är alltså vänt åt motsatt håll mot resten 
av korten i leken.
5. Blanda korten och ordna till kortleken så att den är jämn. Genom att dra fingrarna 
utmed kortlekens sidor känner du var det valda kortet är. 
6. Här kan du dra ut på tricket lite genom att titta väldigt noga på översta kortet – till och 
med lyssna på det – och säga t ex ”Korten talar till mig. De gör verkligen det.”
7. Vrid dina fingrar, gnugga dina händer (blås på dem om du vill) och kupera därefter 
leken (dela den) vid det utstickande kortet (det valda) så att det är underst i den halvan. 
8. Vänd på den högen och visa det valda kortet för publiken. 

Virkning: Et kort velges og legges tilbake i stokken. Tryllekunstneren stokker kortene og 
holder den i sin høyre hånd med baksiden mot publikum. Tryllekunstneren ber en tilskuer 
å si hva kortet var, og idet han/hun sier det, faller alle kortene fra Tryllekunstnerens hånd, 
unntatt det valgte. 

Gjennomføring:
1. Be en tilskuer å velge et kort. 
2. I skjul snur du bunken. 
3. Legg det valgte kortet tilbake i bunken. 
4. Stokk kortene, og i skjul føl deg frem til hvilket som ligger gal vei. 
5. Be tilskueren fortelle hvilket kort det var. 
6. Når han/hun gjør det, slipp taket på kortene slik at alle faller til bordet, unntatt det 
valgte kortet. Kortet holdes med mellom tommelen og fingrene. Vis at kortet du har igjen på 
hånden er det valgte. 

Effekt: Et kort vælges og lægges tilbage i bunken. Tryllekunstneren blander kortene og 
holder bunken i sin højre hånd med bagsiden mod publikum. Han beder tilskueren om at 
sige, hvilket kort der blev valgt. I samme øjeblik falder alle kortene ud af tryllekunstnerens 
hænder, undtagen det valgte kort.

Forberedelse:
1. Bed en tilskuer om at vælge et kort.
2. Vend bunken om uden at det ses.
3. Læg det valgte kort ind i bunken igen.
4. Bland kortene.
5. Bed tilskueren om at sige det valgte kort.
6. Derefter slipper du alle kortene, undtagen det valgte kort, som nemt kan holdes mellem 
fingrene. Vis tilskuerne kortet i hånden.

FI 27. Täydellinen jako

SE 27. Delad kortlek

NO 26. Fallende Kort

DK 26. Faldende kort

Utförande:
1. Be en åskådare att välja ett kort. 
2. Vänd i hemlighet på kortleken. 
3. Be åskådaren lägga tillbaka kortet i kortleken. 
4. Blanda kortleken noga i din hand och känn efter var det valda kortet är. Sprid korten i 
din hand.
5. Be åskådaren tala om vilket kort han valde. 
6. När han gör det låter du korten falla mot bordet utom det valda kortet som du kan hålla 
fast i. Visa att kortet i din hand är det valda kortet.
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Virkning: Tryllekunstneren tar av bunken én gang og finner den frivilliges valgte kort.

Rekvisitt: Den smalende kortstokken.

Forberedelser: Vær sikker på at alle kortene ligger samme vei, og at den smale enden er 
mot tryllekunstneren.

Gjennomføring:
1. Spre kortene utover bordet og be en tilskuer peke ut et kort. Dytt kortet mot den frivillige. 
2. Saml sammen resten av kortene til en bunke, forsiktig så alle kortene fremdeles er 
samme vei. 
3. Plukk opp det valgte kortet og vis det til den frivillige.
4. Be han/henne konsentrere seg om og huske kortet, legg det så tilbake i bunken med den 
brede enden mot deg og den smale mot publikum.  
5. Stokk kortene (så mange ganger du ønsker) og samle bunken. Ved å la fingrene dine gli 
ned langs siden av bunken kan du kjenne det valgte kortet.  
6. Nå kan du utvide trikset ved å late som om du ser veldig hardt på toppkortet eller lytter 
etter det. Du kan for eksempel si ”Kortene snakker virkelig til meg. Det gjør de virkelig.” 
7. Når du er klar gnir du fingrene eller hendene (eller blås på dem om du vil), før du sakte 
tar av bunken ved det utstikkende kortet. Husk å ta tak i enden av bunken som er nærmest 
deg, ellers vil du ikke klare å kjenne det utstikkende kortet.  
8. Løft opp dette kortet, sammen med alle kortene oppå, og vis det valgte kortet. 

Effekt: Kortene er spredt ud over bordet, og en tilskuer bedes om at vælge et kort.
Tryllekunstneren pointerer, at han slet ikke vil røre kortene og holder sig på god afstand 
imens. Tilskueren lægger kortene i en bunke med det valgte kort øverst og kuperer bunken 
flere gange. Derefter kuperer tryllekunstneren én gang og viser det valgte kort.

Forberedelse: Vær sikker på at alle kort vender samme vej med den smalle ende mod dig 
selv.

Præsentation:
1. Fordel kortene jævnt ud over bordet og gå et par skridt til siden, inden du beder en 
tilskuer om at vælge et kort. Skub det valgte kort mod tilskueren.
2. Læg resten af kortene pænt i en lige bunke med alle kort samme vej.
3. Tag det valgte kort og hold billedsiden op mod tilskueren, så du ikke ser det selv.
4. Bed tilskueren om at huske det valgte kort, og læg det derefter ind i bunken med den 
brede ende mod dig, modsat de andre kort.
5. Bland kortene et par gange og ret bunken op. Mærk med fingrene langs bunkens sider, 
hvor det valgte kort ligger.
6. Her kan du forlænge spændingen ved at kigge meget intenst på det øverste kort og 
”lytte” til kortene. Sig fx: ”Kortene taler til mig, jeg kan høre dem.” 
7. Derefter vifter du med fingrene, gnider dig i hænderne, puster måske på dem, og så 

Vaikutelma: Valittu kortti nousee ylös pakasta.

Esittäminen: 
1. Pyydä yleisön joukosta vapaaehtoinen ja pyydä häntä sekoittamaan pakka.
2. Kun saat pakan takaisin, suorista se, ja paina mieleesi mikä kortti on pakan 
päällimmäisenä. Sanotaan, että kortti on Ruutu 10.
3. Pidä pakkaa pystypäin kädessäsi (vasemmassa jos olet oikeakätinen tai oikeassa jos olet 
vasenkätinen) niin, että korttien kuvapuoli on yleisöä kohti. (Kuva 1)
4. Aseta toinen kätesi pakan taakse ja paina etusormesi pakan päälle. Kurkota nyt 
pikkusormeasi (tai nimettömälläsi, mikäli se on sinulle helpompaa) korttia kohti kunnes se 
koskettaa takimmaisen kortin selkää (tässä tapauksessa Ruutu 10-korttia). (Kuva 2)
5. Lopuksi sinun tarvitsee vain nimetä kortti ja pyytää sitä nousemaan pakasta! Voit sanoa 
esim. ”Ruutu 10… Nouse pakasta!” Kun sanot näin, paina pikkusormellasi/nimettömälläsi 
takakorttia ylöspäin, mutta tee se hiljalleen ja niin, että etusormesi nousee samanaikaisesti. 
Yleisö näkee tempun niin, että etusormesi pakottaa kortin nousemaan ja että se nousee 
pakan keskeltä. Kyseessä on helppo mutta tehokas temppu! (Kuva 3)

Effekt: Låt kortet du väljer dyka upp ur kortleken. 

Utförande:
1. Be en frivillig att blanda kortleken. 
2. När kortleken ges tillbaka till dig ordnar du till den och kikar i hemlighet vilket kort som 
ligger överst med baksidan upp. Låt oss säga att det är ruter tio. 
3. Håll kortleken upprätt i en hand (vänstra om du är högerhänt och höger om du är 
vänsterhänt) så att kortens framsida är mot publiken. (Fig. 1)
4. Lägg din andra hand bakom kortleken och vila ditt pekfinger ovanpå den. Dra ut ditt 
lillfinger eller ringfinger tills det rör baksidan av det översta kortet (ruter tio). (Fig. 2)
5. Nu säger du: ”Ruter tio, vakna!” När du säger detta trycker du upp översta kortet med 
ditt lill- eller ringfinger, gör det långsamt så det ser ut som om det är ditt pekfinger som 
lyfts medan du pratar. Från publikens håll ser det ut som om ditt pekfinger gör så att kortet 
kommer fram, och det ser också ut som om kortet kommer från mitten av kortleken. (Fig. 3)

Virkning: Få det kortet du nevner til å stige opp fra bunken. 

Rekvisitter: Kortstokk.

NO 27. Den Perfekte Avtagningen

DK 27. Perfekt kupering

FI 28. Nouseva kortti

SE 28. Ett kort vaknar

NO 28. Stigende Kort

kuperer (deler) du langsomt kortbunken ved valgte kort. Husk at holde kortbunken med den 
smalle ende mod dig for at mærke det omvendte kort.
8. Kuper bunken ved det valgte kort og vis det for publikum.



Gjennomføring:
1. Be en tilskuer stokke bunken. 
2. Når bunken gis tilbake til deg, saml den og legg merke til hvilket kort som ligger med 
billedsiden ned på toppen. Kanskje det er Kløvertieren. 
3. Hold bunken vertikalt i en hånd (venstre om du er høyrehendt og høyre om du er 
venstrehendt) slik at kortenes billedside vises mot publikum. (Fig. 1)
4. Plassér den andre hånden din bak bunken og legg pekefingeren på toppen av bunken. 
Strekk så lillefingeren (eller ringfingeren om det er enklere) inntil den berører baksiden av 
toppkortet (Kløvertieren). (Fig. 2)
5. Nå er alt du trenger å gjøre å nevne kortet og be om at det stiger for deg! ”Kløverti… 
stig fra din søvn!” Mens du sier dette, dytt oppover med din lillefinger (eller ringfinger). 
Gjør det sakte, og vær sikker på at peke- eller langfingeren hever seg mens du snakker. For 
publikum vil det se ut som om du lokker kortet opp med din pekefinger, og dessuten som 
om det kommer fra midten av bunken. Enkelt, men virkningsfullt!  (Fig. 3)

Effekt: Nævn hvilket som helst kort og få det til at stige op af bunken.

Rekvisitter: Kort

Præsentation:
1. Bed en tilskuer om at blande kortene.
2. Når du får kortene tilbage, ret dem til imens du lægger mærke til det øverste kort med 
bagsiden opad, fx ruder ti.
3. Hold bunken lodret med en hånd (den venstre, hvis du er højrehåndet og den højre, hvis 
du er venstrehåndet), så kortene vender mod publikum (Fig. 1).
4. Hold din anden hånd bag kortene og læg din pegefinger øverst på bunken. Nu strækker 
du din lillefinger (eller ringfinger, hvis det er nemmere) således, at den berører det nederste 
af topkortet (ruder ti) (Fig. 2).
5. Nu skal du blot sige, hvilket kort det er og bede det om at stige op fra bunken. ”Ruder 
ti… stig nu op fra din dvale.” Imens du siger dette, trykker du topkortet opad med din 
lillefinger (eller ringfinger). Gør det langsomt og vær sikker på, at din pegefinger løftes, 
imens du taler. For publikum vil dette se ud som om, at din pegefinger opmuntrer kortet 
til at stige, og det vil virke som om, at kortet kommer fra midten af bunken. Nemt, men 
effektivt (Fig. 3).

Vaikutelma: Taikuri puolittaa pakan ja pystyy heti nimeämään kuinka monta korttia 
kummassakin pakassa on. 

Valmistelut: Oletamme että haluat 20 korttia toiseen pakkapuoliskoon. Käännä pakan 20. 
kortti vastakkaissuuntaisesti muihin pakan kortteihin verrattuna. 

Esittäminen:
1. Näytä pakka yleisölle ja kerro, että sinusta on tullut niin hyvä korttitemppuilija että pystyt 
jakamaan pakan haluamastasi kohdasta.
2. Kerro yleisölle, että jaat pakan 20. kortin kohdalta.
3. Tunnustele pakan sivuja peukalollasi kunnes tunnet ylimenevän kortin ja jaa pakka tästä 
kohdasta kahtia.
4. Ojenna erottamasi pakanpuolikas yleisönjäsenelle laskettavaksi ja tarkastettavaksi, että 
olet jakanut pakan oikeasta kohdasta.

Effekt: Trollkarlen delar kortleken och kan genast säga hur många kort det finns i varje 
hög. 

Förberedelser: Vi antar att du önskar ha 20 kort i en av den delade kortlekens högar. 
Du vänder det tjugonde kortet med dess breda sida åt samma håll som de övriga kortens 
smala sida. 

Utförande:
1. Visa kortleken och säg att du har blivit så skicklig med kort att du kan dela leken så exakt 
att du vet hur många kort det är i en hög. 
2. Du fortsätter med att säga: ”Jag väljer att dela kortleken vid 20 kort.” 
3. Känn med tummen mot kortlekens långsidor tills du stöter på det utskjutande kortet och 
dela kortleken där. 
4. Ge den halvan till en åskådare som får räkna korten och bevisa att du faktiskt har lyckats 
dela kortleken vid kort nummer 20. 

DK 28. Stigende kort

FI 29. Velhopuolitus

SE 29. Hur många kort i varje hög?
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1 2 3

Paina korttia ylöspäin 
tällä sormella.
Tryck på och uppåt med 
det här fingret.
Dytt oppover med denne 
fingeren.
Tryk opad med denne 
finger.

Virkning: Tryllekunstneren tar av bunken og vet umiddelbart hvor mange kort det er i hver 
bunke. 

Forberedelser: Vi antar du vil ha tyve kort i den ene bunken når du tar av. Du snur det 
tyvende kortet fra toppen av bunken, så det er motsatt vei av resten av kortene. 

NO 29. Antallet i Hver Bunke
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Vaikutelma: Taikuri ojentaa pakan katsojalle ja pyytää tätä sekoittamaan sen. Hän lähtee 
huoneesta ja antaa ohjeet että samalla, kun hän on poissa, joku yleisöstä valitsee kortin ja 
palauttaa sen pakkaan, jonka jälkeen pakka sekoitetaan uudelleen. Palattuaan huoneeseen 
taikuri nostaa heti valitun kortin pakasta!

Valmistelut: Jotta voit suorittaa tämän ihmetempun tarvitset avustajan joka tietää korttien 
salaisuuden. Ennen tempun aloitusta sinun tulisi asettaa kortit samansuuntaisesti.

Esittäminen:
1. Sekoita kortit huolellisesti.
2. Ojenna pakka avustajallesi.
3. Kerro yleisölle, että sillä aikaa kun olet poissa, kortteja pitävä katsoja pyytää jotakuta 
muuta valitsemaan kortin ja palauttamaan sen pakkaan, jonka jälkeen sinä yrität löytää 
valitun kortin.
4. Lähde huoneesta.
5. Kun olet poissa avustajasi ohjaa kortin valintaa.
6. Ennen kuin kortin valinnut katsoja palauttaa kortin pakkaan avustaja kääntää pakan 
ympäri hänen huomaamattaan. 

Effekt: Trollkarlen ger kortleken till en åskådare och ber honom blanda den. Han säger 
att när han går ut ur rummet ska någon välja ett kort och lägga tillbaka det i kortleken, 
och sedan ska leken blandas av en åskådare. Han går ut ur rummet och när han kommer 
tillbaka kan han ta fram det valda kortet. 

Förberedelser: För att kunna utföra detta mirakel måste du ha en kompanjon (en 
”medbrottsling”) som förstår kortens mekanik. Ha alla kort vända åt samma håll. 

Utförande:
1. Blanda alla korten i din hand.
2. Lämna över kortleken till din kompanjon.
3. Förklara för publiken att när du går ut ur rummet så ska någon annan ur publiken välja 
ett kort från kortleken och lägga tillbaka det i leken. Du kommer sedan att kunna hitta vilket 
kort som valdes. 
4. Gå ut ur rummet.
5. När du är borta väljs ett kort av en annan åskådare. 
6. Din kompanjon vänder sedan kortleken i smyg och ber åskådaren att lägga tillbaka 
kortet i kortleken. 
7. Din kompanjon blandar nu kortleken i sin hand och ropar på dig att komma in. 
8. När du är tillbaka påminner du publiken om att kortet valdes när du var ute ur rummet. 
9. Gör klart för publiken att du nu genast kommer att kunna plocka fram det valda kortet. 
10. Känn snabbt på kortlekens sidor och dra ut det utskjutande kortet och visa för publiken 
att det är det valda kortet. 

Effekt: Tryllekunstneren kuperer bunken og siger øjeblikkeligt, hvor mange kort der er i 
hver bunke.

Forberedelse: Vi antager, at du vil have 20 kort i hver bunke. Du vender det 20. kort fra 
toppen med den brede ende modsat de andre kort.

Præsentation:
1. Vis bunken og forklar, at du er blevet så dygtig til at håndtere kort, at du kan kupere 
bunken ved hvilket som helst antal, der ønskes.
2. Derefter siger du fx ”Jeg vil kupere 20 kort”.
3. Føl med tommelfingeren på bunkens kanter, til du mærker det udskydende kort og 
kuperer bunken der.
4. Giv den del af bunken til en tilskuer, som kan tælle kortene og bekræfte, at du kuperede 
ved det rette antal.

FI 30. Kaukotaika

SE 30. Långdistans

DK 29. Antallet i hver bunke

Gjennomføring:
1. Vis frem stokken og forklar at du har blitt så flink til å behandle kort at du kan ta av et 
hvert antall kort du ønsker. 
2. Mens du sier dette, fortsett med “Eksempelvis kan jeg ta av 20 kort.”
3. La tommelen gli langs siden av bunken inntil du kjenner det utstikkende kortet og ta av 
bunken der. 
4. Gi denne kortbunken til en tilskuer og be denne telle og bekrefte at de har tatt av akkurat 
det antallet du sa du skulle. 

7. Avustajasi sekoittaa kortit ja pyytää sinua palaamaan huoneeseen.
8. Kun palaat, muistutat yleisöä että koko kortin valinta tehtiin niin, ettet ollut läsnä.
9. Kerro, että löydät valitun kortin heti.
10. Vedä valittu kortti esiin pakasta ja ällistytä yleisösi!

Virkning: Tryllekunstneren gir bunken til en tilskuer og ber denne stokke den. Så forlater 
han/hun rommet med instruksjoner om at mens han/hun er ute skal en eller annen velge 
et kort og at bunken skal stokkes av tilskueren. Når Tryllekunstneren kommer tilbake trekker 
han/hun umiddelbart frem det riktige kortet fra bunken. 

Forberedelser: For å gjennomføre dette mirakelet er det nødvendig å ha en 
medsammensvoren som forstår hvordan kortene fungerer. Ha alle kortene i riktig orden, 
med de smale endene pekende samme vei. 

Gjennomføring:
1. Stokk kortene. 
2. Gi bunken til din medsammensvorne. 
3. Forklar publikum at mens du er borte, vil den valgte tilskueren som holder kortene be en 

NO 30. Land Distanse
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Vaikutelma: Taikuri sekoittaa pakan ja ojentaa sen katsojalle, jota hän pyytää laskemaan 
11 korttia pöydälle. Tämän jälkeen katsoja sekoittaa nämä 11 korttia huolellisesti ja jakaa 
ne kahteen pinoon, joista toiseen tulee 5 korttia ja toiseen 6. Taikuri pyytää vapaaehtoista 
katsojaa painamaan mieleensä kuuden kortin pinon päällimmäisen kortin, jonka jälkeen 
katsoja asettaa viiden kortin pinon kuuden kortin pinon päälle. Tämän jälkeen taikuri kysyy, 
mikä valittu kortti oli, ja jatkaa temppua nimeämällä sen ihmeellisellä tavalla!

Tärkeää: Temppu toimii 11-kirjaimisella sanalla. Tässä ohjeessa on käytetty sanaa 
”Abrakadabra”!

Esittäminen:
1. Kerro yleisölle, että esität heille ihmeellisen tempun, jota myös kuuluisa taikuri Harry 
Blackstone esitti aikoinaan.
2. Kun kerrot tätä, sekoita kortit huolellisesti. 
3. Ojenna pakka vapaaehtoiselle ja pyydä häntä laskemaan yksitoista korttia pakan päältä 
pöydälle. 
4. Pyydä vapaaehtoista sekoittamaan nämä 11 korttia huolella.
5. Pyydä vapaaehtoista jakamaan kortit yhteen 6 kortin ja yhteen 5 kortin pinoon.
6. Pyydä häntä painamaan mieleensä kuuden kortin pinon päällimmäinen kortti.
7. Pyydä häntä nostamaan viiden kortin pino kuuden kortin pinon päälle, jolloin valittu kortti 
jää pakan keskelle.
8. Nosta kortit ja kerro, että aiot nimetä kortit ihmeellisellä tavalla.
9. Nosta ensimmäinen kortti pakan päältä pöydälle ja sano ”A”.
10. Nosta seuraava kortti ja laita se pakan alimmaiseksi.
11. Nosta taas seuraava kortti pöydälle ja sano ”B”.
12. Nosta jälleen päällimmäinen kortti ja aseta se pakan alimmaiseksi. Nosta seuraava 
kortti ja sano kirjain ”R”, jonka jälkeen samaa kaavaa noudattaen sano kirjaimet ”A, K, A, 
D, A, B, R, A”. 
13. Usko tai älä! Viimeinen kortti, joka jää käteesi, on katsojan valitsema kortti. Kun 
käännät sen kuvapuoli ylöspäin, yleisö ällistyy takuuvarmasti!

Effekt: Tryllekunstneren giver kortene til en tilskuer og beder ham om at blande dem. 
Så beder tryllekunstneren ham om at vælge et kort og lægge det tilbage i bunken, som 
derefter skal blandes af en tilskuer, imens tryllekunstneren ikke er tilstede. Derefter forlader 
tryllekunstneren rummet. Når kortet er valgt og lagt ind i bunken kommer tryllekunstneren 
ind igen og trækker øjeblikkeligt det valgte kort ud fra bunken.

Forberedelse: For at udføre dette mirakel, er det nødvendigt at have en sammensvoren, 
som forstår hemmeligheden med kortene. Læg alle kort i en fin bunke med de smalle ender 
i samme retning.

Præsentation:
1. Bland kortene.
2. Giv kortbunken til din sammensvorne.
3. Forklar for publikum, at imens du er borte, vil tilskueren der holder kortene bede en 
anden om at vælge et kort og lægge det tilbage i bunken igen. Derefter vil du forsøge at 
afsløre det valgte kort.
4. Forlad rummet.
5. Imens du er borte, beder din sammensvorne nogen om at vælge et kort.
6. Derefter vender han bunken omvendt og beder den anden om at lægge det valgte kort 
tilbage.
7. Din sammensvorne blander kortene og siger, at du må komme ind i rummet ingen.
8. Når du er tilbage, minder du publikum om, at hele proceduren med at vælge kortet blev 
foretaget, da du var udenfor.
9. Sig at du straks skal finde det valgte kort.
10. Træk det hurtigt ud af bunken og vis det for publikum.

FI 31. Abrakadabra!

DK 30. På distance

annen velge et kort og legge det tilbake i bunken, som du etterpå vil prøve å finne. 
4. Forlat rommet. 
5. Mens du er borte, har din medsammensvorne fått en annen til å velge et kort.
6. Han/hun snur så bunken og ber den som trakk kortet legge det tilbake i bunken. 
7. Din medsammensvorne stokker kortene og roper deg tilbake til rommet.
8. Når du kommer tilbake, minner du publikum om at hele prosessen med kortvalget ble 
gjort mens du var ute av rommet. 
9. Erklær at du umiddelbart vil finne det valgte kortet. 
10. Finn fort kortet ved å gli fingrene langs sidene av bunken til du finner kortet og tar av 
bunken her. Kortet du viser er det valgte.

Effekt: Trollkarlen blandar kortleken, lämnar över den till en åskådare och ber honom 
bläddra fram 11 kort och lägga på bordet. Åskådaren blandar dessa 11 kort ordentligt. 
Sedan delar han upp de 11 korten i två högar, en med 5 kort och en med 6 kort. Trollkarlen 
ber honom att titta på översta kortet i högen med 6 kort och att komma ihåg kortet. Han 
ska sedan lägga den andra högen med 5 kort ovanpå högen med 6. Åskådaren ska nu tala 
om vilket kort han valde. Trollkarlen säger att nu ska han stava till ABRAKADABRA och när 
han är klar kommer han att vända upp det valda kortet. 

Hemlighet: Tricket fungerar enbart med att stava ett ord med elva bokstäver. Som i 
ABRAKADABRA!

SE 31. Abrakadabra
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Effekt: Tryllekunstneren blander kortene, giver dem til en tilskuer og beder ham om at tage 
11 kort og lægge dem på bordet. Derefter blander han de 11 kort grundigt og deler dem 
op i to bunker, en med 5 kort og en med 6 kort. Tryllekunstneren beder tilskueren om at 
kigge på det øverste kort i bunken med 6 kort og huske det. Derefter skal tilskueren lægge 
bunken med 5 kort ovenpå bunken med 6 kort. Tilskueren skal nu sige hvilket kort han 
valgte, hvorefter tryllekunstneren forklarer, at han skal stave til Abrakadabra og derefter 
vende det valgte kort.

Hemmelighed: Tricket fungerer kun med ord, der har 11 bogstaver, som i Abrakadabra.

Præsentation:
1. Forklar at du vil udføre et mirakel, som stammer fra en af de største tryllekunstnere i 
verden, Blackstone.
2. Bland kortene.
3. Giv kortene til en tilskuer og bed ham om at fjerne 11 kort fra bunken.
4. Bed tilskueren om at blande de 11 kort grundigt.
5. Derefter siger du, at han skal dele disse 11 kort i 2 bunker, en med 5 kort og en med 6 
kort.
6. Bed ham om at se på det øverste kort i bunken med 6 kort og huske det.
7. Nu siger du til tilskueren, at han skal lægge bunken med 5 kort ovenpå bunken med de 
6, hvilket medfører, at det valgte kort ligger i midten af bunken.
8. Bed tilskueren om at sige, hvilket kort han valgte.
9. Tag kortene op of fortæl publikum at du vil stave til Abrakadabra, imens du bladrer 
kortene igennem, og det kort du vender vil være det valgte kort.
10. Løft det øverste kort i bunken og læg det på bordet med bagsiden opad, imens du siger 
”A”.
11. Derefter løfter du det næste kort og lægger det nederst i bunken i hånden uden at sige 
noget. Bagsiden af kortene skal altid vende opad.
12. Tag så det næste kort og læg det på bordet og sig ”B”.
13. Næste kort lægger du nederst i bunken. Fortsæt på samme måde med hvert andet 
kort på bordet, hvor du siger næste bogstav i Abrakadabra, og hvert andet kort nederst i 
bunken, hvor du ikke siger noget.
14. Vend det sidste kort du har i hånden, og – tro det eller ej – det er samme kort, som 
tilskueren valgte.

Virkning: Tryllekunstneren stokker kortene og gir den til en tilskuer og ber han/henne 
plukke ut 11 kort som legges på bordet. Tilskueren stokker disse kortene. Så deles disse 
kortene i en bunke á 5 kort og en á 6. Tryllekunstneren ber så tilskueren se på det øverste 
kortet på bunken med 6 kort, og huske det. Tilskueren legger så kortet tilbake på bunken og 
legger den andre bunken med 5 kort oppå. Nå ber Tryllekunstneren tilskueren å røpe hvilket 
kort det var. Deretter sier Tryllekunstneren at han skal stave ABRAKADABRA, og deretter 
vende opp det valgte kortet.
 
Hemmelighet: Trikset fungerer kun med å stave ord med elleve bokstaver, som i 
ABRAKADABRA!

Gjennomføring:
1. Fortell at du skal presentere et mirakel som har sitt utgangspunkt hos verdens mest 
anerkjente tryllekunstner; Hr. Blackstone
2. Stokk kortene. 
3. Gi stokken til en tilskuer og be han/henne plukke 11 kort fra den.
4. Be så tilskueren stokke de 11 kortene godt. 
5. Be han/henne så dele de 11 kortene i en bunke med 5 og en med 6 kort. 
6. Deretter ber du han/henne se på det øverste av kortene i bunken med 6 kort, og huske 
det. 
7. Så ber du han/henne legge kortet tilbake på bunken og den andre bunken med 5 kort 
oppå. På denne måten havner det valgte kortet i midten. 
8. Be nå tilskueren fortelle hvilket kort det var. 

DK 31. Abrakadabra

NO 31. Abrakadabra

9. Du plukker nå opp kortene og sier at du vil stave ABRAKADABRA mens du blar deg 
gjennom kortene, og at kortet du vender opp vil være det som ble valgt. 
10. Ta det øverste kortet på bunken og legg det på bordet med billedsiden opp, samtidig 
som du sier A. 
11. Det neste kortet legger du underst i bunken du holder i hånden, og husk at baksiden 
alltid skal vende opp. 
12. Det neste kortet legger du på bordet og sier B
13. Neste kortet legger du underst i bunken. Fortsett så med å legge annet hvert kort på 
bordet og si neste bokstav i ABRAKADABRA, og det neste underst i bunken uten å nevne en 
bokstav. 
14. Vend til slutt opp det siste kortet i hånden – og tro det eller ei; det er kortet tilskueren 
valgte!

Presentation:
1. Berätta att du nu ska presentera ett mirakel som har sitt ursprung hos världens mest 
framstående trollkarl: Mr Blackstone. 
2. Blanda korten i din hand. 
3. Lämna över kortleken till en åskådare och be honom ta fram 11 kort ur kortleken.
4. Be åskådaren att blanda de 11 korten noga. 
5. Be honom att dela upp de 11 korten i en hög med 5 kort och en hög med 6 kort. 
6. Be honom titta efter vilket kort som ligger överst i högen med 6 kort och att komma ihåg det. 
7. Be honom nu att lägga högen med 5 kort ovanpå högen med 6, vilket gör att det valda kortet 
hamnar i mitten på högen. 
8. Be åskådaren att tala om vilket kort han valde. 
9. Nu plockar du upp korten och säger att du kommer att stava ABRAKADABRA medan du 
bläddrar igenom korten, och det kort du vänder upp kommer att vara åskådarens valda kort. 
10. Ta översta kortet från högen och lägg det på bordet med baksidan upp och säg ”A”. 
11. Ta nu nästa kort och lägg det underst i högen i din hand utan att säga något. Baksidan av 
korten ska alltid vara uppåt. 
12. Ta sedan nästa kort och lägg det på bordet och säg ”B”. 
13. Nästa kort lägger du underst i högen. Fortsätt så med vartannat kort på bordet då du säger 
nästa bokstav i ordet ABRAKADABRA, vartannat kort underst i högen då du inte säger någon 
bokstav. 
14. Vänd upp sista kortet i din hand – tro det eller ej men det kortet är samma kort som 
åskådaren valde! 
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Huomio: Kaniinitempuissa käytetään erityisesti temppua numero 52 eli sormi-
kämmen kadotusta. Suosittelemme, että opettelet tekniikan hyvin ennen kuin alat esittää 
kaniinitemppuja!

Yleisvaikutelma: Taikuri taikoo kaniinin esiin, jakautumaan tai katoamaan viihdyttävällä 
ja hauskalla tavalla. Kaniinit jakautuvat jopa katsojan kädessä!

Välineet: 4 pientä vaahtopupua sekä 2 suurta vaahtopupua.

Salaisuus ja valmistelut: Aseta neljä pientä vaahtopupua oikeaan taskuusi ja kaksi 
suurta vaahtopupua vasempaan taskuusi ennen kuin aloitat esittämisen.

Obs! För att du ska kunna utföra följande kanintrick rekommenderas att du har tränat på 
hand- och fingertricket i trick nummer 52.

Effekter: Trollkarlen använder sin magi att få kaninen att dyka upp, bli fler och försvinna 
på ett underhållande och roligt sätt. Det ser till och med ut som om det blir fler i åskådarens 
hand.

Du behöver: De 4 små kaninerna och de 2 stora kaninerna samt byxor med fickor.

Hemlighet och föreberedelser: Innan föreställningen börjar ska du lägga de fyra små 
kaninerna i din högra byxficka och de två stora kaninerna i din vänstra byxficka. Trick 32-34 
ska göras i ordningsföljd.

Virkning: Tryllekunstneren får på magisk vis en Kanin til å komme til syne, bli flere og 
forsvinne på en underholdende og artig måte. De ser til og med ut til å bli flere i hånden på 
en tilskuer. 

Rekvisitter: 4 små kaniner og 2 store kaniner, laget av skumgummi. 

Hemmelighet og Forberedelser: Før opptredenen, plasseres de fire små kaninene i din 
høyre bukselomme og de to store i din venstre. 

Grunnleggende teknikk: Neveforsvinningsteknikken – Hold kaninen med tommelen mot 
håndflaten. 

Bemærk: Inden du optræder med de følgende kanintricks, anbefales det, at du virkelig kan 
beherske teknikken i trick 52 (Fingertrick).

Effekt: Tryllekunstneren tryller kaniner frem, og får dem til at forsvinde igen. Kaninerne 
formerer sig også i hånden. Meget morsomme og underholdende tricks!

Rekvisitter: 4 små og 2 store kaniner af skumgummi.

Hemmelighed og forberedelse: Inden du optræder, lægger du de fire små kaniner i din 
højre bukselomme og de to store i din venstre bukselomme. 

Esittäminen:
1. Vie kätesi vasempaan taskuusi (jonne olet asettanut kaksi suurta vaahtopupua kuten 
edellä on neuvottu). Kätke pupu käteesi sormi-kämmenotteella (pikkusormesi, nimettömäsi 
ja keskisormesi pitelevät pupua kämmentäsi vasten) ja nosta kätesi ulos taskusta. Kurkota 
ilmaan ja ”taio” pupu esiin käyttämällä sormenpäitäsi. Voit myös ”taikoa” pupun esiin 
katsojan takin kauluksesta, korvan takaa tms. (Kuva 1)
2. Kun esität yleisölle ensimmäisen pupun oikeassa kädessäsi, asemoi se valmiiksi 
katoamistempulle niin, että pupu on avoimella kämmenelläsi keskisormen ja nimettömän 
välissä. Vasen kätesi lepää rennosti pöydällä kämmenpuoli alaspäin. (Kuva 2)
3. Tuo molemmat kädet sulavaliikkeisesti yhteen kääntämällä ne samalla toisinpäin. 
Näyttele, että tiputat oikeassa kädessäsi olevan pupun vasempaan käteesi, vaikka oikeasti 
kätket sen oikean käden sormiesi taakse samalla sormi-kämmentekniikalla, jota käytit 
aiemmin. (Kuva 3)
4. Sulje vasen kätesi (jossa yleisö olettaa pupun olevan) löysäksi nyrkiksi ja siirrä oikea 
kätesi pois. Osoita oikealla etusormellasi vasempaa nyrkkiäsi.
5. Pysähdy hetkeksi ja purista vasenta nyrkkiäsi hiljalleen jotta pupu “katoaisi” kädestäsi. 
Avaa sitten kätesi ja näytä, että pupu todellakin on kadonnut! (Kuva 5) 

FI Kaniinimagiaa!

SE Kanintrolleri

NO Kaninforvirring!

DK Kanintryllerier

FI 32. Katoavainen kaniini

Utförande:
1. Med kaninerna i dina fickor ska du stoppa din hand i din vänstra byxficka. Ta en av 
de stora kaninerna och lägg i din handflata vid fingrarna och böj dem så att kaninen 
stannar kvar delvis med hjälp av tummen. Ta upp din hand ur byxfickan medan du håller 
kaninen gömd i den böjda handen. ”Plocka” i luften och få fram kaninen mellan tummen 
och pekfingret på din högra hand. Du ”rullar” alltså upp kaninen som låg i handflatan vid 
fingrarna så att du kan ta tag i den med tummen och pekfingret. Du kan också få fram 
kaninen bakom en åskådares kavajslag, bakom hans öra eller något annat bra ställe. 
(Fig. 1)
2. Då du visar den första kaninen i din högra hand ska du förbereda dig för kaninens 
försvinnande i handflatan genom att lägga den i din öppna hand där långfingret och 

SE 32. Kaninen kommer och går
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Esittäminen: 
1. Kerro yleisölle, että usein pupun kadotessa se onnistuu siirtymään taskuusi aivan 
huomaamatta. Kurota vasempaan housuntaskuusi (ja varo, ettet näytä yleisölle 
”kadonnutta” pupua, jota pitelet oikeassa kädessäsi) ja ota käteesi toinen taskuusi piilotettu 
suuri vaahtopupu.
2. Vedä pupu taskustasi ja näytä se yleisölle sormenpäilläsi samalla kun pidät ”kadonneen” 
pupun edelleen kätkettynä kämmenesi sisällä. Varo, ettet näytä kämmeneesi kätkettyä 
pupua kun esittelet toista. (Kuva 1)

Gjennomføring: 
1. Med kaninene i lommene dine, som beskrevet, putter du henslengt hånden din ned i 
din venstre lomme, uten at det legges merke til. Grip en av de store kaninene med Finger-
Håndflate teknikken og ta ut hånden, som nå i skjul, holder kaninen. Så griper du ut i den 
løse luften og ”fanger” den med tuppen av fingrene dine. Du kan også fange kaninen fra 
en tilskuers skjortekrage, bak et øre eller et annet passende sted. (Fig. 1)
2. Mens du viser frem den første kaninen i din høyre hånd, gjør den klar for Finger-
Håndflate forsvinningen ved å plassere den åpent i hånden nederst mellom peke- og 
ringfingeren. Den venstre hånden ligger henslengt med håndflaten ned på bordet. (Fig. 2)
3. Nå, i en glidende, myk bevegelse, før hendene sammen, mens du vrir dem opp. Dette 
gjøres for at det skal se ut som om du forsiktig legger kaninen fra din høyre til din venstre 
hånd. Men, istedenfor å legge kaninen til din venstre hånd, forblir den skjult holdt mellom 
din peke- og ringfinger i din høyre hånd – i Finger-Håndflate posisjonen. (Fig. 3)
4. Flytt høyrehånden din vekk (med kaninen) mens du knytter venstrehånden til en løs 
knyttneve. Din høyre pekefinger peker henslengt mot din venstre hånd, som vist. (Fig. 4)
5. Hold venstrehånden stille noen øyeblikk, lag så en smuldrende bevegelse med dine 
venstre fingre, som om du “oppløser” kaninen i hånden. Så åpner du din venstre hånd for å 
vise at kaninen har forsvunnet. (Fig. 5)

FI 33. Taskukaniini

NO

32. Den Forsvinnende og 
Tilsynekommende Kaninen

Præsentation:
1. Med kaninerne i lommerne som beskrevet tidligere, lægger du afslappet hånden i din 
venstre bukselomme. Gem en af de store kaniner inde i hånden og tag den op ad lommen. 
Derefter rækker du hånden ud i luften og fremtryller kaninen på fingerspidserne. Du kan 
også fremtrylle kaninen fra tilskuerens krave, fra bagved øret eller et andet egnet sted (Fig. 
1).
2. Når du viser den første kanin i din højre hånd, gør den klar til at forsvinde ved at placere 
den i håndfladen ved roden af fingrene. Den venstre hånd ligger afslappet med håndfladen 
nedad på bordet (Fig. 2).

DK 32. Kaninen dukker op og forsvinder

1

4

2

5

3

ringfingret slutar. Den vänstra handen ligger avslappnad med handflatan nedåt på bordet. 
(Fig. 2)
3. Nu, i en enda smidig, flyktig rörelse, ska du föra ihop båda händerna. Låtsas att försiktigt 
kasta kaninen från din högra till din vänstra hand. Men i själva verket är kaninen kvar i 
din högra hand i böjen vid fingrarna och med lite hjälp av tummen men får inte synas för 
åskådarna. (Fig. 3)
4. Flytta din högra hand och knyt din vänstra hand löst. Ditt högra pekfinger ska nu lite 
nonchalant peka mot din vänstra näve som visas i bilden för att markera att där är kaninen. 
(Fig. 4)
5. Pausa ett ögonblick och gör en kramande rörelse med dina vänsterfingrar som om du får 
kaninen att upplösas i din hand. Öppna nu din vänsterhand och – hokus pokus – kaninen 
har försvunnit! (Fig. 5)

3. Nu skal du, i en blød, flydende bevægelse samle hænderne og dreje dem samtidigt. 
Dette gøres, imens du lader som om, at du flytter kaninen fra højre til venstre hånd. Men i 
stedet for at flytte kaninen, beholder du den hemmeligt inde i din højre hånd – som vist på 
billedet (Fig. 3).
4. Flyt din højre hånd væk (med kaninen) imens du lukker venstre hånd løst. Peg afslappet 
med højre pegefinger på din venstre hånd som vist (Fig. 4).
5. Hold en lille pause og krum fingrene lidt på venstre hånd, som om du får kaninen til at 
krympe i hånden. Derefter åbner du venstre hånd for at vise, at kaninen er tryllet væk (Fig. 
5).

Effekt: Du lyckades få en kanin att försvinna från din vänstra hand och återuppstå i din 
ficka!

SE 33. Flykten till fickan
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Esittäminen:
1. Edellinen “Taskukaniini”-temppu päättyi niin, että pidät yhtä pupua oikean käden 
sormenpäissäsi ja toinen pupu on piilotettu saman käden nyrkkiin. Aseta sormenpäissäsi 
oleva pupu vasemman käden kämmenellesi kuten kuvassa näytetään. (Kuva 1)
2. Sulje vasen kätesi nyrkkiin kämmenpuoli ylöspäin kuten kuvassa näytetään. Purista myös 
oikea kätesi nyrkkiin ja vie se vasemman kätesi viereen kämmenpuoli alaspäin. Yleisö uskoo 
vieläkin, että käytät temppuun vain vasemmassa kädessäsi olevaa pupua. (Kuva 2)
3. Lyö nyrkkisi yhteen muutaman kerran ja vie kätesi ristiin kuten kuvassa näytetään. (Kuva 
3)
4. Kysy katsojalta “kumpi käsi?”. Vastaus on todennäköisesti “vasen”, mutta tällä ei 
oikeastaan ole tempun kannalta merkitystä. Vedä kätesi suoraksi ja avaa vasen nyrkkisi ja 
paljasta, että pupu on vieläkin siellä. (Kuva 4)
5. Kerro katsojalle, ettei oikeastaan ole mitään väliä, kumman käden hän valitsee. Hän olisi 
ollut joka tapauksessa oikeassa. Kun sanot näin, käännä oikea nyrkkisi ylöspäin ja avaa 
nyrkkisi paljastaaksesi, toinenkin pupu! Katsojalle näyttää nyt siltä, että pupujen taika on 
saanut pupun jakautumaan kahtia! (Kuva 5)

Utförande:
1. För att slutföra ”Flykten till fickan” ska du nu hålla en kanin mellan höger tumme och 
pekfinger och en kanin gömd i samma hand. Lägg helt öppet kaninen från ditt tumgrepp till 
vänstra handflatan som visas i bilden. (Fig. 1)
2. Knyt din vänstra hand och håll den med handflatan uppåt som visas i bilden. Knyt sedan 
din högra hand och håll den med handflatan nedåt bredvid den vänstra näven. Publiken 
tror fortfarande att det bara finns en kanin och att den är i din vänstra hand. (Fig. 2)
3. Gnid nu båda nävarna mot varandra flera gånger och håll dina händer korsade vid 
handlederna som visas i bilden. (Fig. 3)
4. Fråga en åskådare i vilken hand kaninen finns och svaret blir troligen ”i vänsterhanden”. 
Oavsett vad åskådaren säger flyttar du händerna ifrån varandra och öppnar din 
vänsterhand och avslöjar att kaninen fortfarande är där. (Fig. 4)
5. Säg till publiken att det spelar ingen roll vilken hand de väljer. Det skulle bli rätt vilken 
som. Nu vänder du din högra hand, öppnar den och avslöjar den andra kaninen. Du säger 
att rörelsen du gjorde med knytnävarna mot varandra har alltså gjort att en kanin blev två 
kaniner! (Fig. 5) 

Gjennomføring:
1. Mens du fullfører “Flukten til Lommen” holder du nå en av kaninene med dine høyre 
fingertupper og en i skjul ved å bruke Finger-Håndflate teknikken med samme hånd. Plasser 
kaninen fra fingertuppene dine åpenlyst inn i neven på din venstre hånd, som vist. (Fig. 1)
2. Knyt venstrehånden og hold den med håndflaten opp. Lukk så din høyre hånd og hold 

Gjennomføring:
1. Forklar publikum at ofte, når kaniner forsvinner, klarer de å komme til rette igjen 
i lommen din. Stikk hånden i din venstre lomme (vær forsiktig så du ikke viser den 
”forsvunne” kaninen som nå er skjult i din høyre hånd) og grip den andre store kaninen 
som er igjen i den venstre lommen. 
2. Åpenlyst drar du hånden opp av lommen og viser frem kaninen mellom fingertuppene. 
Hold fremdeles den første kaninen med Finger-Håndflate teknikken. Vær igjen forsiktig så 
publikum ikke ser kaninen i din høyre hånd mens du viser frem den andre kaninen. (Fig. 1)

Præsentation:
1. Fortæl publikum, at når en kanin forsvinder, så dukker den ofte op i din lomme igen. Stik 
hånden ned i din venstre bukselomme (vær forsigtig så publikum ikke ser den forsvundne 
kanin, der nu ligger gemt i din højre hånd), og tag den anden store kanin, som stadig ligger 
i lommen.
2. Tag denne kanin op af lommen og hold den med fingerspidserne på højre hånd, imens 
du stadig gemmer den første kanin inde i hånden. Vær stadig forsigtig, så publikum ikke ser 
den gemte kanin, når du viser den anden med samme hånd (Fig. 1).

Effekten er, at du tryllede en kanin væk fra din venstre hånd og fik den til at dukke op i din 
bukselomme.

FI 34. Kumpi käsi?

SE 34. Gissa vilken hand

NO 34. Gjett Hvilken Hånd

NO 33. Flukten til Lommen

DK 33. Kaninen i lommen

1

Utförande:
1. Förklara för publiken att det händer ofta när en kanin försvinner att den sedan 
återuppstår i din ficka. Stoppa ner handen i din vänstra byxficka (var försiktig så du inte 
råkar visa den försvunna kaninen som nu är gömd i din högra hand) och ta den andra 
stora kaninen som är kvar i den fickan. 
2. Visa den nya kaninen för publiken genom att hålla upp den mellan höger tumme och 
pekfinger medan den första kaninen fortfarande är gömd i din handflata. Se till att du inte 
visar den första kaninen. (Fig. 1)
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den med håndflaten ned ved siden av din venstre knyttneve. Publikum tror fremdeles du kun 
har en kanin og at den er i din venstre hånd. (Fig. 2)
3. Nå, slår du begge knyttnevene mot hverandre noen ganger og holder hendene “krysset” 
ved håndleddene som vist. (Fig. 3)
4. Spør en tilskuer hvilken hånd kaninen er i, og svaret vil trolig være “I din venstre hånd”. 
Uansett hva tilskueren svarer, flytt hendene fra hverandre og åpne din venstre hånd – og 
viser frem kaninen som er der. (Fig. 4)
5. Fortell tilskueren at det egentlig ikke betydde noe hvilken hånd han/hun valgte. Han/
hun ville hatt rett uansett. Samtidig snur du høyrehånden med håndflaten opp og åpner 
knyttneven slik at kaninen kommer til syne. Det ser ut som den merkelige effekten du 
nevnte tidligere har ført til at kaninen er blitt til to! (Fig. 5) Effekten er at du fikk kaninen til å 
forsvinne fra din venstre hånd og fikk den til å komme til rette i din høyre bukselomme. 

Præsentation:
1. Efter at have afsluttet ”Kaninen i lommen” holder du nu en kanin med fingrene på 
din højre hånd og har en kanin hemmeligt gemt i samme hånds håndflade. Læg nu, så 
publikum ser det, den synlige kanin ind i den venstre hånd som vist (Fig. 1).
2. Luk din venstre hånd og hold den opad som vist på billedet. Derefter lukker du højre 
hånd og holder den nedad ved siden af den venstre hånd. Publikum tror stadig, at du kun 
har en kanin, og at den ligger i din venstre hånd (Fig. 2).
3. Nu slår du hænderne mod hinanden flere gange og krydser dem ved håndleddene som 
vist (Fig. 3).
4. Spørg en tilskuer hvilken hånd kaninen ligger i. Svaret er sikkert ”I din venstre hånd”. 
Uanset svaret, fører du hænderne tilbage, åbner din venstre hånd og viser, at kaninen er 
der endnu (Fig. 4).
5. Fortæl publikum at det faktisk var det lige meget, hvilken hånd de valgte, begge valg 
havde været rigtige. Nu åbner du højre hånd og viser den anden kanin. ”Den mystiske 
effekt”, som du talte om, har medført, at kaninen blev fordoblet (Fig. 5). 

Esittäminen:
1. Näytä yleisölle kaksi suurta pupua. Kerro yleisölle, että toinen on Äiti-pupu ja toinen on 
Isä-pupu. Aseta sitten vasemmanpuoleinen pupu pöydälle ja pidä oikeanpuoleista pupua 
kämmenelläsi. (Kuva 1)
2. Teeskentele asettavasi pupu vasempaan käteesi, mutta kätkekin pupu oikeaan 
kämmeneesi. Muista, että aina kun esität tätä katoamistemppua, vasemman kätesi pitäisi 
olla puristettuna löysään nyrkkiin aivan kuin pupu olisi nyrkkisi sisällä. (Kuva 2)
3. Siirrä oikea kätesi pöydällä olevaa pupua kohti. Varo, ettet paljasta oikeaan nyrkkiisi 
piilotettua pupua yleisölle. (Kuva 3)
4. Kun oikea kätesi on pöydällä olevan pupun päällä, aseta salaa kämmeneesi piilotettu 
pupu pöydällä olevan pupun päälle. (Kuva 4)
5. Vedä oikeaa kättäsi pöytää pitkin, jonka aikana puput rullautuvat sormenpäidesi 
luokse. Nosta  puput yhdessä niin, että näyttää kuin liikutat vain yhtä pupua. Pehmeän 
vaahtoaineen ansiosta voit työntää puput yhteen niin, että näyttää kuin liikuttaisit vain yhtä 
pupua. (Kuva 5)
6. Samalla kun näytät sormenpäilläsi kahta pupua (yhtenä), pyydä vapaaehtoista katsojaa 
ojentamaan sinulle oikea kätensä kämmenpuoli ylöspäin. (Kuva 6)
7. Aseta puput vapaaehtoisen kädelle. Sano hänelle, että ”nyt pitelet Isä-pupua kädessäsi, 
ja minulla on Äiti-pupu.” Katsojat luulevat, että Äiti-pupu on vasemmassa nyrkissäsi ja että 
annat vapaaehtoiselle vain Isä-pupun, vaikka oikeasti annat hänelle molemmat puput. 
(Kuva 7)
8. Pyydä vapaaehtoistasi nyt sulkemaan pupu tiiviisti nyrkkiin ja puristamaan sitä 
voimakkaasti niin että sen on mahdotonta livistää hänen tietämättään. Huolehdi, että pidät 
molempia pupuja kädessäsi tiukasti niin kauan, kunnes vapaaehtoinen sulkee ne täysin 
nyrkkiinsä. Vedä nyt kätesi pois. (Kuva 8)
9. Kerro vapaaehtoiselle, että yrität nyt saada vasemmassa nyrkissäsi olevan Äiti-pupun 
matkustamaan Isä-pupun luokse (vapaaehtoisen nyrkkiin) näkymättömästi. 
10. Purista vasen nyrkkisi tiukasti kiinni ja avaa nyrkkisi näyttääksesi, että kätesi on tyhjä. 
Kysy vapaaehtoiselta tunsiko hän, että jotakin olisi tapahtunut hänen kädessään. Pyydä 
häntä avaamaan nyrkkinsä ja ta-daa, siellä ovatkin pupu-vanhemmat! (Kuva 10)

Utförande:
1. Visa två stora kaniner i varsin hand. Berätta för publiken att en är Mamma Kanin och 
en är Pappa Kanin. Lägg den vänstra handen på bordet och lägg den andra kaninen i din 
högra handflata med något böjda fingrar. (Fig. 1)
2. Låtsas nu att du lägger kaninen i din vänstra hand. I själva verket ska du göra tricket med 
kaninen som försvinner, genom att i hemlighet låta kaninen vara kvar i din högra hand. 
Komihåg att varje gång du ska utföra det här tricket med kaninen som försvinner måste din 
vänstra hand vara löst knuten som om den innehåller kaninen. (Fig. 2)
3. Utan att tveka flyttar du din högra hand mot kaninen som ligger på bordet. Se till att inte 
visa kaninen som du har i din högra hand. (Fig. 3)
4. Låt din hand gå över kaninen på bordet och lägg kaninen som du har i högra handen 
ovanpå kaninen på bordet utan att det syns. (Fig. 4)

DK 34. Gæt hvilken hånd

FI 35. Vikkelät vanhemmat

SE 35. Åskådarens dubblering

1 2 3

4 5
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5. Dra nu din högra hand utmed bordet och plocka upp båda kaninerna som om det 
var en kanin. Skumgummimaterialet gör kaninerna följsamma och det är lätt att vilseleda 
någon att tro att det bara är en kanin när två kaniner sitter ihop. (Fig. 5)
6. När du visar kaninen (som är två men som ser ut som en) mellan tummen och pekfingret 
ber du en åskådare att öppna sin högra hand och hålla den med handflatan upp. (Fig. 6)
7. Lägg nu kaninerna i åskådarens hand och säg: ”Här håller du Pappa Kanin i din hand 
medan jag håller Mamma Kanin.” Då tror åskådaren att du fortfarande håller Mamma 
Kanin i din vänsterhand och att du enbart har gett honom Pappa Kanin, när du i själva 
verket har gett honom båda kaninerna. (Fig. 7)
8. Hjälp åskådaren att sluta sina fingrar runt kaninen och krama den hårt så att det 
blir omöjligt för dig att ta den utan att han skulle märka det. Håll greppet tills du ser att 
åskådarens fingrar har helt slutit sig. Ta då bort dina fingrar från hans näve. (Fig. 8)
9. Säg till åskådaren att du nu tänker låta Mamma Kanin flytta sig osynligt från din hand till 
hans stängda hand. (Fig. 9)
10. Gör en kramande rörelse med dina vänsterfingrar, öppna din hand och visa att den 
är tom. Fråga åskådaren om han kände att något hände i hans hand. Be honom öppna 
handen och avslöja de två kaninerna! (Fig. 10)

Gjennomføring:
1. Vis frem de to store kaninene. Forklar at den ene er kaninmamma og den andre er 
kaninpappa. Plasser kaninen i venstre hånd på bordet, og hold den i høyre med Finger-
Håndflate teknikken. (Fig. 1)
2. Så later du som om du legger kaninen i din venstre hånd. Egentlig gjennomfører du 
Finger-Håndflate forsvinningen, og beholder altså kaninen i din høyre hånd. Husk at hver 
gang du gjennomfører denne forsvinningen skal din venstre hånd holdes knyttet, slik at det 
faktisk ser ut som om den holder kaninen. (Fig. 2)
3. Uten å nøle flytter du høyrehånden din mot kaninen som ligger på bordet. Vær forsiktig 
så du ikke viser frem kaninen som holdes med Finger-Håndflate teknikken i din høyre hånd. 
(Fig. 3)
4. Idet høyrehånden din når kaninen på bordet, plasser i skjul kaninen du har i hånden 
akkurat oppå kaninen som ligger på bordet. (Fig. 4)
5. Så, ved å dra din høyre hånd langs bordet, vil kaninene rulle mot fingertuppene på 
din høyre hånd, hvor de kan plukkes opp sammen som en kanin. Grunnet mykheten i 
gummien, vil de se ut som kun en kanin når de presses sammen. (Fig. 5)
6. Mens du viser de to kaninene (som en) mellom fingertuppene på høyrehånden, ber du en 
tilskuer å åpne sin høyre hånd og legge den på bordet med håndflaten opp. (Fig. 6)
7. Mens du plasserer kaninene i tilskuerens hånd sier du “Nå holder du kaninpappa, 
mens jeg holder kaninmamma”. Ved dette tidspunktet tror tilskueren at du fremdeles har 
kaninmamma i din venstre hånd, og at han/hun kun har fått kaninpappa å holde, mens du 
faktisk leverer ham/henne begge. (Fig. 7)
8. Be tilskueren nå å lukke sine fingre rundt kaninen og holde den så hardt at det ikke vil 
være mulig for deg og fjerne den uten at han/hun vil kjenne det. Vær sikker på at du holder 
godt på de to skumgummifigurene inntil tilskuerens fingre er fullstendig lukket. Så fjerner du 
fingrene fra hans/hennes knyttneve. (Fig. 8)
9. Fortell tilskueren at du nå har tenkt til å få kaninmamma til å forflytte seg usynlig fra din 
hånd til hans/hennes knyttneve. (Fig. 9)

Præsentation:
1. Vis de to store kaniner. Fortæl publikum, at den ene er kaninmor og den anden er 
kaninfar. Læg derefter kaninen i venstre hånd på bordet og hold den højre hånds kanin i 
hånden, som vist på billedet (Fig. 1).
2. Nu skal du lade som om, at du lægger kaninen i din venstre hånd. I virkeligheden 
gemmer du kaninen i din højre hånd. Husk at hver gang du viser dette trick, skal din venstre 
hånd være løst lukket, som om kaninen virkelig ligger i den (Fig. 2).
3. Uden tøven skal du bevæge din højre hånd hen mod kaninen på bordet. Vær forsigtig, så 
du ikke viser kaninen, der er gemt i din højre hånd (Fig. 3).   
4. Når din højre hånd er over kaninen på bordet, placerer du i hemmelighed den anden 
kanin, du havde gemt i hånden ovenpå den anden (Fig. 4).
5. Ved at trække din højre hånd hen over bordet vil kaninerne rulle mod dine fingerspidser, 
hvor de begge samles op, som om det var en kanin. Når kaninerne trykkes let sammen, vil 
de se ud som om, at der kun er en kanin på grund af det bløde skumgummi (Fig. 5).
6. Når du viser de to kaniner (som en) med fingerspidserne på højre hånd, beder du 
tilskueren om at åbne sin højre hånd og holde den med håndfladen opad over bordet (Fig. 
6).
7. Nu lægger du begge kaninerne i tilskuerens hånd, imens du siger: ”Du holder kaninfar, 
og jeg holder kaninmor”. På dette tidspunkt tror tilskueren, at du stadig har kaninmor i din 
venstre hånd, og at du kun lader ham holde kaninfar i sin hånd. I virkeligheden giver du 
ham begge kaniner (Fig. 7).
8. Derefter beder du tilskueren om at lukke fingrene rundt om kaninen og presse hårdt 
om den, så du ikke kan fjerne den, uden at han mærker noget. Vær sikker på at du har et 
stramt greb om de to kaniner, indtil tilskuerens fingre er helt lukkede. Derefter fjerner du 
dine fingre fra hans hånd (Fig. 8).
9. Fortæl tilskueren at du nu vil trylle kaninmor fra din hånd over i hans lukkede hånd. (Fig. 
9)
10. Du krummer igen fingrene på venstre hånd og åbner hånden for at vise, at den er tom. 
Spørg tilskueren om han kunne mærke, at der skete noget i hans hånd. Uanset hvad han 
svarer, beder du ham om at åbne hånden, hvor der nu ligger to kaniner (Fig. 10).

NO 35. Overføring i Hånden

DK 35. Tilskuerens kaniner

10. Igjen gjennomfører du smuldrebevegelser med dine venstre fingre og åpner den for å 
vise at den er tom. Spør om tilskueren merket at noe skjedde i hånden han/hennes. Uansett 
hva han/hun svarer, be han/hun åpne hånden så begge kaninene kommer tilsyne. (Fig. 10)

1 2 3

4 5 6 7
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1. Ota molemmat puput vapaaehtoiselta ja aseta ne pöydälle eteesi noin 30cm etäisyydelle 
toisistaan. Avaa sitten kätesi kämmenpuoli ylöspäin ja aseta molemmat kämmenselkäsi 
pupun päälle. (Kuva 1)
Tämä on aloitusasento seuraavalle liikesarjalle.
SEURAAVA TEMPPU (Kohdat 2-13) ON SUUNNITELTU NIIN, ETTÄ SE HÄMMENTÄÄ JA 
ÄLLISTYTTÄÄ KATSOJIA.
2. Nosta oikea kätesi, käännä se ympäri ja nosta oikean käden alla ollut pupu 
sormenpäilläsi ilmaan. (Kuva 2)
3. Nostamatta vasenta kättä pöydältä aseta pupu vasemman käden kämmenelle. Sulje 
sitten vasen kätesi nyrkkiin ja sano: ”Äiti-pupu menee vasempaan käteen”. (Kuva 3)
4. Nosta vasen nyrkkisi ylös ja nosta nyrkin alla ollut pupu oikean käden sormenpäillä ja 
sulje pupu nyrkkiisi sanomalla ”Isä-pupu menee oikeaan käteen”. (Kuva 4)
5. Sinulla on nyt yksi pupu kummassakin nyrkissä. (Kuva 5)
6. Avaa molemmat kätesi yhtä aikaa ja paljasta yleisölle, että kummassakin kädessä on yksi 
pupu. Kerro yleisölle, että ”Äiti-pupu on nyt oikeassa kädessäni ja Isä-pupu vasemmassa”. 
Yleisön tietämättä tämä ensimmäinen huiputus on hyvin tärkeä osa lopputempun kannalta. 
Kun et tee taikoja aluksi, yleisö hämmentyy, ja yllättyy enemmän, kun lopulta taiot! (Kuva 6)
7. Aseta puput taas pöydälle alkuasetelmaan ja kämmenselkäsi pupujen päälle. (Kuva 7)
8. Nosta jälleen oikea kätesi, käännä se ympäri ja nosta sormenpäilläsi käden alla ollut 
pupu. (Kuva 8)
9. Aseta pupu vasemmalle kämmenellesi ja sano taas “Äiti-pupu menee vasempaan 
käteen”. Kätke kuitenkin tällä kertaa pupu oikeiden sormiesi väliin. Pidä huoli, että sormesi 
ovat tiiviisti suljettu, ettei pupu paljastu yleisölle! (Kuva 9)
10. Siirrä oikea kätesi heti pois suljetun vasemman käden vierestä (Äiti-pupu on tietenkin 
oikean nyrkkisi sisällä). Ohjaa yleisön huomio vasempaan käteesi aivan niin kuin pupu 
olisi oikeasti siellä. Siirrä oikealla peukalollasi pupu syvemmälle nyrkkiisi ettei se vain näy 
katsojille. (Kuva 10)
11. Nosta nyt vasen nyrkkisi ja ota oikean käden sormenpäilläsi Isä-pupu nyrkin alta 
hyppysiisi. (Kuva 11)
12. Aseta Isä-pupu oikeaan nyrkkiisi, mutta varo, ettet näytä pupuja yleisölle! Sulje puput 
nyrkkiisi, ja vie nyrkkisi vierekkäin (Kuva 12). Yleisölle näyttää siltä, että toistit vaan askeleet 
2-6, ja he luulevat, että kummassakin nyrkissäsi sinulla on yksi pupu.
13. Purista vasen nyrkkisi tiukasti kiinni ja avaa se – pupu on kadonnut! Avaa sitten 
rauhallisesti oikea nyrkkisi ja näytä, että molemmat puput ovat siellä! Toinen pupuista on 
näkymättömästi hypännyt toiseen nyrkkiisi. (Kuva 13)

1. Ta båda kaninerna från åskådaren och lägg dem på bordet cirka 3 dm framför dig. Lägg 
dina händer ovanpå kaninerna med handflatorna upp. (Fig. 1)
Det här är startpositionen för nästa steg-för-steg-instruktioner. 
FÖLJANDE STEG (2 TILL 13) ÄR EN KLURIG FÖLJD AV RÖRELSER SOM ÄR GJORD FÖR ATT 
FÖRVIRRA OCH ÖVERRASKA ÅSKÅDARNA. 
2. Lyft din högra hand, vänd den och plocka upp kaninen som var under den. (Fig. 2)
3. Lägg sedan kaninen i den vänstra handflatan utan att lyfta den vänstra handen från 
bordet. Knyt handen och säg ”Mamma Kanin går till den vänstra handen”. (Fig. 3)
4. Lyft din vänstra näve från bordet och plocka upp kaninen som var under den med den 
högra handen. Knyt också den handen. Håll din högra näve bredvid den vänstra och säg 
”… och Pappa Kanin går till den högra handen”. (Fig. 4)
5. Du har nu en kanin i varje hand. (Fig. 5)
6. Öppna båda händerna och visa de två kaninerna. Säg till åskådarna att Mamma Kanin 
nu är i din högra hand och Pappa Kanin nu är i din vänstra hand. Utan att publiken vet om 
det är denna ”testkörning” en mycket viktig del i det mysterium som nu kommer att inträffa. 
Genom att först framföra en serie rörelser utan någon magi tränar du åskådarna till att 
förvänta sig samma resultat nästa gång.  (Fig. 6)
7. Lägg återigen båda händerna ovanpå de två kaninerna som är startpositionen för 
samma rörelser. (Fig. 7)
8. Lyft återigen din högra hand, vänd den och plocka upp kaninen under den och håll den 
med den högra handen. (Fig. 8)
9. Lägg kaninen i vänstra handens handflata och stäng handen. Säg återigen: ”Den högra 
Mamma Kanin går till den vänstra handen”. Men den här gången drar du tillbaka din 
högra hand och låter kaninen i hemlighet stanna mellan din högra tumme och fingrarna 
istället för att lägga kaninen i den vänstra handen. Var noga med att hålla ihop dina högra 
fingrar så att publiken inte kan se att kaninen är mellan dem. (Fig. 9)
10. Flytta genast bort din högra hand från den vänstra då du i hemlighet håller Mamma 
Kanin. Se till att få uppmärksamheten riktad mot din vänstra hand som om den redan 
innehöll kaninen. Flytta kaninen med hjälp av din högra tumme något djupare ner i handen 
så att den inte syns. (Fig. 10)
11. Lyft din vänstra hand och plocka upp Pappa Kanin som ligger under med din högra 
hand. (Fig. 11)
12. Knyt din högra hand runt de två kaninerna. Håll din högra näve nära din vänstra näve. 
(Fig. 12). Inför publiken har du nu upprepat steg 2 till 6, och de tror att du nu håller en 
kanin i varje hand. 
13. Krama hårt dina vänstra fingrar, öppna den vänstra handen och visa att kaninen har 
försvunnit. Öppna sedan sakta den högra handen och avslöja båda kaninerna. Det ser ut 
som om en kanin har hoppat osynligt från den vänstra handen till den högra! (Fig. 13)

1. Ta begge kaninene fra tilskueren og plasser dem på bordet foran deg omtrent 30 cm 
fra hverandre. Så snur du hendene med håndflatene opp og plasser tydelig hendene oppå 
kaninene. (Fig. 1)
Dette er utgangsposisjonen for de neste stegene.  

FI 36. Näkymätön kaniini

SE 36. Förflyttning i din hand

NO 36. Overføring mellom hendene



DE FØLGENDE STEGENE (2 til 13) ER EN LUR REKKEFØLGE AV BEVEGELSER FOR Å 
FORVIRRE OG FORUNDRE TILSKUERNE. 
2. Start med å heve høyrehånden din, snu den og plukk opp kaninen som var under den 
med tommelen og pekefingeren. (Fig. 2)
3. Deretter, uten å løfte hånden fra bordet, legg kaninen i håndflaten på din venstre hånd. 
Knyt så venstrehånden til en knyttneve. Mens du gjør dette, si ”kaninmamma går til venstre 
hånd”. (Fig. 3)
4. Løft så den venstre hånden opp fra bordet og plukk opp kaninen som ligger under den 
med fingrene på din høyre hånd. Lukk fingrene dine rundt den og dann en knyttneve. Hold 
din høyre knyttneve ved siden av din venstre og si ”… og kaninpappa går til den høyre 
hånden”. (Fig. 4)
5. Du holder nå en kanin i hver hånd. (Fig. 5)
6. Åpn så begge hender for å vise frem de to kaninene, en i hver hånd. Fortell nå at 
kaninmamma er i din høyre hånd og kaninpappa er i din venstre. Uten at publikum vet det, 
er denne ”prøveturen” en viktig del av mysteriet som nå skal skje. Ved først å utføre disse 
stegene uten noe trylling, setter du publikum opp til å forvente det samme neste gang. (Fig. 
6)
7. Plasser igjen begge hendene oppå kaninene som ved starten, for å gjenta stegene.  (Fig. 
7)
8. Igjen løfter du din høyre hånd, snur den og plukker opp kaninen under med fingrene. 
(Fig. 8)
9. Legg kaninen i håndflaten på din venstre hånd og lukk fingrene på din venstre hånd. 
Igjen sier du ”Den høyre kaninmammaen går til den venstre knyttneven…” Men denne 
gangen holder du istedenfor kaninen i skjul mellom tommelen og håndflaten i den høyre 
hånden. Pass på å holde fingrene tett sammen, slik at publikum ikke kan se kaninen mellom 
dem. (Fig. 9)
10. Flytt umiddelbart din høyre hånd vekk fra din knyttede venstre hånd, mens du i skjul 
holder kaninmamma i din høyre hånd. Henled oppmerksomheten mot din venstre hånd 
som om den faktisk holder kaninen. Med tommelen på høyre hånd flytter du kaninen lenger 
inn i din hånd hvor den ikke vil synes. (Fig. 10)
11. Nå hever du din venstre hånd og plukker opp kaninpappa under den med fingrene på 
din høyre hånd (Fig. 11)
12. Nå lukker du høyre hånden i en knyttneve om de to kaninene. Hold din høyre neve ved 
siden av den venstre (Fig. 12). For publikum har du tilsynelatende kun gjentatt steg 2 til 6, 
og de vil tro at du har en kanin i hver hånd. 
13. Lag en smuldrebevegelse med fingrene på venstre hånd – åpn den opp og vis at 
kaninen har forsvunnet. Så åpner du sakte høyrehånden og viser frem begge kaninene! Det 
virker som om en kanin har ”usynlig” hoppet fra din venstre til din høyre hånd! (Fig. 13)

1. Tag begge kaniner fra tilskueren og læg dem på bordet ca. 30 cm fra hinanden. Vend 
derefter håndfladerne opad og læg bagsiden af hænderne oven på hver kanin (Fig. 1).
Dette er startpositionen for den næste serie af tricks.
De følgende trin (2-13) er en smart serie af bevægelser, som er skabt for at forvirre og 
overraske tilskuerne.
2. Først løfter du højre hånd, vender den og tager med fingerspidserne den kanin op, der lå 
under hånden (Fig. 2).
3. Uden at løfte den venstre hånd fra bordet, lader du kaninen ligge i din venstre hånd. Så 

DK 36. Fra hånd til hånd

lukker du venstre hånd, imens du siger ”Kaninmor går ind i den venstre hånd” (Fig. 3).
4. Så løfter du venstre hånd fra bordet og tager kaninen, der lå under den, op med 
tommel- og pegefinger på højre hånd. Derefter lukker du hånden. Hold din højre lukkede 
hånd ved siden af din venstre lukkede hånd, imens du siger ”Og kaninfar går ind i den 
højre hånd” (Fig. 4).
5. Nu har du en kanin i hver hånd (Fig. 5).
6. Derefter åbner du begge hænder samtidigt og viser de to kaniner – en i hver hånd. Du 
fortæller dit publikum, at kaninmor nu er i din højre hånd, og kaninfar er i din venstre hånd. 
Ukendt for publikum er denne ”prøvetur” en meget vigtig del af det mysterium, som er ved 
at finde sted. Ved først at udføre denne serie af bevægelser uden nogen form for trylleri, får 
du tilskuerne til at forvente det samme resultat næste gang (Fig. 6).
7. Atter lægger du begge hænder ovenpå de to kaniner i startpositionen for at udføre den 
samme serie af bevægelser (Fig. 7).
8. Atter løfter du højre hånd, vender den og tager kaninen op med fingerspidserne på højre 
hånd (Fig. 8).
9. Lad kaninen ligge i venstre hånd og luk fingrene omkring den. Igen siger du: ”Kaninmor 
går ind i den venstre hånd…” Men denne gang gemmer du i hemmelighed kaninen mellem 
højre hånds tommelfinger og de andre fingre, i stedet for at lægge kaninen i din venstre 
hånd (Fig. 9).
10. Øjeblikkeligt flytter du din højre hånd med den gemte kanin væk fra din lukkede venstre 
hånd. Henled opmærksomheden på din venstre hånd, som om den virkelig indeholder 
kaninen. Med din højre hånds tommelfinger flytter du langsomt kaninen dybere ind i 
hånden, hvor den ikke kan ses af tilskuerne (Fig. 10).
11. Nu skal du løfte din venstre hånd og med højre hånds fingre tage kaninfar, som ligger 
nedenunder op (Fig. 11).
12. Luk din højre hånd om de to kaniner. Hold din højre hånd ved siden af den venstre (Fig. 
12). For publikum virker det som om, du har gentaget trin 2 til 6, og de tror, at du nu holder 
en kanin i hver hånd.
13. Krum fingrene på venstre hånd, som om du krymper kaninen, åben din venstre hånd 
for at vise at kaninen er forsvundet. Derefter åbner du langsomt din højre hånd og afslører, 
at begge kaniner ligger i den. Det virker som om, at du har tryllet en kanin fra venstre hånd 
over i højre hånd (Fig. 13).
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14. Kun olet suorittanut edellisen tempun, voit jatkaa temppua. Esittele Äiti- ja Isä-pupu 
katsojille sanomalla ”tämä on Äiti-pupu” (osoita Äiti-pupua) ja ”Tämä on Isä-pupu” (osoita 
Isä-pupua), ja jatka; ”he haluavat olla yhdessä”. Aseta pupu-vanhemmat pöydälle. 
15. Kurkota yleisön huomaamatta oikeaan taskuusi ja kätke oikean peukalon ja etusormen 
väliin sinne piilottamasi neljä pikkupupua. 
16. Nosta Isä-pupu pöydältä oikealla kädelläsi ja tee sillä ”sormi-kämmenkadotus”, eli ole 
asettavinasi Isä-pupu vasempaan käteesi vaikka pidätkin sen oikeassa nyrkissäsi sormiesi 
välissä piilossa. Samalla kun nappaat Isä-pupun, siirrä salaa myös pikkupuput oikeaan 
nyrkkiisi.
17. Kerro yleisölle että pidät itse Isä-pupua kädessäsi. Poimi Äiti-pupu oikeilla etusormillasi 
nyrkkiisi muiden pupujen seuraan. Pyydä yleisöstä vapaaehtoista ja pyydä häntä 
ojentamaan kätensä. ”Pidä sinä Äiti-pupua kädessäsi”.
18. Vie oikea kätesi vapaaehtoisen käden päälle.
19. Aseta kaikki oikeaan käteesi piiloutuneet puput vapaaehtoisen kädelle. Pyydä katsojaa 
sulkemaan kätensä nyrkkiin ja puristamaan tiukasti ettei vain pupu karkaa. Odota jälleen 
kunnes katsojan käsi on kunnolla kiinni ennen kuin irrotat otteesi pupuista. 
20. Pudota oikea kätesi pöydälle ja siirrä suljettu vasen nyrkkisi katsojan käden viereen. 
21. Purista vasenta nyrkkiäsi ja avaa kätesi näyttääksesi, että se on tyhjä. Pyydä 
vapaaehtoista avaamaan kätensä ja sieltä paljastuukin koko pupuperhe – Isä, äiti ja neljä 
pikkupupua!

14. Efter steg 13 i föregående trick pekar du på en av kaninerna och säger ”Mamma 
Kanin” och pekar på den andra kaninen och säger ”Pappa Kanin”, och låter dem ligga på 
bordet. 
15. Utan att publiken märker det stoppar du ner handen i din vänstra ficka och tar fram de 
4 kaninungarna. När du gör det måste du krama dem och hålla dem mellan tummen och 
pekfingret. 
16. Plocka upp Pappa Kanin från bordet med höger hand, gör tricket med kaninen som 
försvinner i handflatan och låtsas att du lägger Pappa Kanin i din vänstra hand när du i 
själva verket har kvar den i den högra handflatan med böjda fingrar. Samtidigt flyttar du i 
smyg kaninungarna till den högra handen och håller dem med böjda fingrar i handflatan 
utan att publiken ser dem.
17. Säg till publiken att du håller i Pappa Kanin i vänstra handen och plocka upp Mamma 
Kanin från bordet med höger tumme samtidigt som du säger ”Nu ska du få hålla Mamma 
Kanin”.  
18. Flytta din högra hand (som håller kaninungarna och Pappa Kanin i smyg) mot 
åskådaren och be honom att öppna sin hand så att han kan få kaninerna. 
19. ”Rulla ner” Mamma Kanin från ditt grepp ner i din handflata utan att kaninerna syns 
och lägg alla kaninerna i åskådarens hand. Hjälp honom att stänga handen med fingrarna 
runt kaninen (Obs! åskådaren tror att det bara är Mamma Kanin) säg till honom att krama 
sin näve ordentligt så att det blir omöjligt för dig att ta kaninen. Vänta tills åskådarens hand 
är helt stängd innan du släpper ditt grepp. 
20. Lägg din högra hand nonchalant på bordet och flytta din stängda vänstra näve mot 
åskådarens hand. Åskådaren tror ju att Pappa Kanin är kvar i din vänstra hand. 
21. Gör en kramande rörelse med dina vänstra fingrar och öppna handen som nu är tom. 
Be åskådaren att öppna sin hand och avslöja att där finns hela familjen Kanin: Mamma, 
Pappa och fyra ungar. 

Merk: For å gjennomføre den følgende tryllekunsten er det sterkt anbefalt at du mestrer 
forsvinningsteknikken i triks 52 (Neveforsvinningen)

14. Etter dette peker du på den ene kaninen og sier at ”det er kaninmamma” og deretter 
peker på den andre og sier ”det er kaninpappa, og de ønsker å være sammen”. La dem så 
ligge på bordet. 
15. Uten at publikum merker det, stikker du din venstre hånd i lommen og tar de 
4 babykaninene. Når du gjør dette, må du klype dem hardt mellom tommelen og 
pekefingeren. 
16. Plukk kaninpappa opp fra bordet med din høyre tommel og pekefinger, og utfør 
Neveforsvinningen; lat som du plasserer kaninpappa i din venstre hånd, mens du egentlig 
holder den med Neveforsvinningsteknikken i din høyre hånd. Mens du holder kaninpappa 
plukker du opp kaninbabyene fra din venstre hånd samtidig.  
17. Fortell så publikum at du vil holde kaninpappa og plukke opp kaninmamma fra bordet 
ved å bruke din høyre tommel og pekefinger. Legg kaninmamma til resten av kaninene i 
håndflaten i høyre hånd med Klassisk neve-teknikken. Si så til en publikummer ”Jeg vil at du 
skal holde kaninmamma”. 

FI 37. Kaniiniperhe

SE 37. Kaninungarna kommer

NO 37. Babykaninene Kommer til Syne



18. Flytt din høyre hånd (som holder kaninene) mot en tilskuer og be denne åpne en hånd 
så han/hun kan ta imot kaninene. 
19. Plasser alle kaninene i tilskuerens hånd, og be han/henne lukke hånden rundt dem og 
holde hardt, så du ikke kan ta fjerne dem. Igjen må du vente til tilskuerens hånd er knyttet 
om dem før du fjerner hånden din. 
20. Legg høyrehånden din avlappet ned på bordet og flytt din venstre knyttneve inntil 
tilskuerens hånd. 
21. Lag en smuldrebevegelse med fingrene på venstre hånd og åpn den for å vise at den 
er tom. Be tilskueren åpne sin hånd og hele kaninfamilien kommer til syne – kaninmamma, 
kaninpappa og de fire kaninbabyene!

14. Efter trin 13 peger du på den ene kanin og siger, ”Det er kaninmor”, og så peger du 
på den anden og siger, ”og det er kaninfar. De vil gerne være sammen.” Derefter lader du 
kaninparret ligge på bordet.
15. Uden at publikum opdager det, stikker du hånden ned i din venstre lomme og tager 
de 4 kaninunger. Når du gør dette, skal du presse dem sammen og holde dem mellem din 
tommel- og pegefinger.
16. Tag kaninfar op fra bordet med din højre tommel- og pegefinger, gem ham mellem 
tommelfinger og håndflade imens du lader som om, at du lægger ham i din venstre hånd. 
Samtidigt flytter du kaninungerne fra din venstre til din højre hånd, uden publikum ser det.
17. Nu fortæller du publikum, at du holder kaninfar i venstre hånd og tager kaninmor op 
fra bordet mellem din højre tommel- og pegefinger og siger: ”Nu vil jeg holde kaninmor”.
18. Hold din højre hånd (med alle kaninerne) frem mod en tilskuer og bed ham om at åbne 
sin hånd, så han kan få ”kaninen” af dig.
19. Læg alle kaninerne i tilskuerens hånd. Bed ham om at lukke fingrene hårdt rundt om 
dem, så du ikke kan fjerne ”den”. (Han tror jo kun, der er én kanin). Vent til tilskuerens 
hånd er fuldstændigt lukket, inden du slipper dit greb.
20. Læg din højre hånd afslappet på bordet og flyt din venstre lukkede hånd hen ved siden 
af tilskuerens hånd.
21. Krum dine venstre fingre og åben hånden for at vise, at den er tom. Bed tilskueren om 
at åbne sin hånd. Og minsandten! Der er hele kaninfamilien - Mor, far og fire kaninunger.

Vaikutelma: Taio lyijykynä pysymään paikallaan ilmassa!

Välineet: Taikasauva ja lyijykynä (ei sisälly pakkaukseen)

Huomio: Pukeudu pitkähihaiseen paitaan tai pidä rannekelloa.

Esittäminen: 
Paina katsojien näkemättä taikasauva hihasi sisään tai rannekellosi hihnan alle. Pidä 
lyijykynää tiukasti kädessäsi ja vie se taikasauva kätesi taakse. Aseta kynä taikasauvan ja 
kämmenselkäsi väliin ja irrota hiljalleen otteesi siitä niin, että näyttää siltä, että kynä leijailee 
ilmassa!

Effekt: Du får pennan att se ut som om den svävar i luften. 

Du behöver: Trollstaven samt en blyertspenna (medföljer ej).

Obs! Du måste ha en armbandsklocka eller en långärmad skjorta på dig. 

Utförande:
Skjut upp trollstaven i smyg i skjortärmen eller bakom ditt klockarmband så att det är 
tillräckligt mycket kvar av trollstaven att snärja pennan mot handflatan med. Håll pennan 
i din hand med dina fingrar stadigt runt den och lösgör sakta fingrarna ett efter ett tills 
pennan sitter fast som på bilden. 

Virkning: Du får det til å se ut som om pennen henger i løse luften. 

Rekvisitter: En tryllestav og en penn (Ikke inkludert).

Merk: Du må også ha på en klokke eller langermet skjorte. 

Gjennomføring:
I hemmelighet dytter du tryllestaven opp i skjorteermet eller under klokkereimen slik at nok 
av den stikker ut til å fange pennen mellom den og håndflaten din. Hold pennen i hånden 
din med fingrene godt knyttet rundt den. Slipp så opp fingrene sakte en etter en, til det ser 
ut som figuren nedenfor. 

DK 37. Kaninunger
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Effekt: Du får en blyant til at forsvinde i den blå luft.

Rekvisitter: Tryllestav og blyant (ikke inkluderet). 

Bemærk: Du skal have et armbåndsur og en skjorte med lange ærmer på.

Præsentation: 
I hemmelighed har du gemt tryllestaven oppe i ærmet bag armbåndsurets rem, så en del af 
tryllestaven stikker ud for at holde blyanten fast mod din håndflade. Hold blyanten i hånden 
med fingrene i et fast greb rundt om den. Langsomt slipper du grebet om blyanten med en 
finger af gangen, til det ser ud som vist på billederne.

DK Tricks med tryllestav
38. Den hængende blyant

Vaikutelma: Taikasauva leijailee yksin ilmassa katsojien silmien edessä.

Välineet: Taikasauva ja noin metri näkymätöntä lankaa/siimaa (ei sisälly pakkaukseen)

Huomio: Pukeudu pitkähihaiseen paitaan.

Valmistelut: 
1. Irrota taikasauvan päiden tupit ja pujota lanka taikasauvan läpi. Kiinnitä taikasauvan 
päät.
2. Vedä taikasauvasta lähtevät langat paidannappisi ympärille ja sido ne kiinni. Muodostat 
siis ison silmukan, jonka toisessa pisteessä on taikasauva ja toisessa paidannappi.

Esittäminen:
1. Pidä sauvaa tiukasti kämmeniäsi vasten niin, että lanka kulkee peukaloidesi välissä. 
2. Vedä kätesi eroon toisistaan rauhallisesti. Pidä kuitenkin lanka tiukkana niin että sauva 
näyttää leijailevan ilmassa!

Effekt: Trollstaven svävar alldeles själv i luften framför dina ögon. 

Du behöver: Trollstaven samt knappt en meter osynlig tråd (medföljer ej). Du måste också 
ha på dig en skjorta eller jacka med knappar.

Förberedelser:
1. Trä tråden genom trollstaven genom att ta bort de löstagbara ändarna och sätt tillbaka 
dem igen.
2. Vira trådens två ändar runt en av dina knappar.

Utförande:
1. Håll trollstaven hårt mellan dina handflator med tråden över tummarna. 
2. Ta sakta bort dina händer och håll tråden stadigt med tummarna. Nu ser det ser ut som 
om trollstaven svävar. 

Virkning: Den magiske tryllestaven henger alene i luften rett foran øynene dine. 

Rekvisitter: Tryllestav og et stykke tråd (Ikke inkludert). 

Forberedelser:
1. Knyt en knute med tråden til hver av endene på tryllestaven, som kan tas av.  
2. Fest så tråden til en knapp i skjorten, ved å vri den en gang rundt knappen. Du har nå 
egentlig en stor løkke fra knappen til tryllestaven og tilbake. 

Gjennomføring:
1. Hold tryllestaven hardt mot håndflatene dine, med tråden over tomlene. 
2. Sakte flytter du hendene fra hverandre slik at tråden holdes stram og tryllestaven vil se ut 
som om den på magisk vis henger i løse luften.

Effekt: Tryllestaven svæver frit i luften foran dig

Rekvisitter: Tryllestav, usynlig tråd (ikke inkluderet)

Forberedelse:
1. Tag de løse ender af tryllestaven, bind den usynlige tråd fast i hver ende og sæt enderne 
på igen.
2. Sæt tråden fast rundt om en af dine knapper. Nu har du en stor løkke fra din knap 
gennem tryllestaven og tilbage igen.

FI 39. Leijaileva taikasauva

SE 39. Den svävande trollstaven

NO 39. Den Fritthengende Tryllestaven

DK 39. Den svævende tryllestav
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Præsentation:
1. Hold tryllestaven hårdt mellem dine håndflader med tråden over dine tommelfingre.
2. Flyt hænderne langsomt væk fra hinanden imens du holder tråden stram med 
tommelfingrene. Nu ser det ud som om, at tryllestaven svæver i luften.

Vaikutelma: Sormus seuraa maagisesti taikasauvaasi!

Välineet: Taikasauva, näkymätöntä lankaa (kolme kertaa taikasauvan pituinen pätkä) sekä 
sormus (eivät sisälly pakkaukseen)

Huomio: pukeudu napilliseen takkiin, jossa on povitasku.

Valmistelut: Poista sauvan toinen pää ja kiedo langan toinen pää sen ympäri silmukaksi. 
Kierrä sauvan pää takaisin kiinni ja vedä langan toinen pää takinnappiisi kiinni. Aseta 
taikasauva povitaskuusi. 

Esittäminen:
1. Vedä taikasauva ulos povitaskustasi ja pidä sitä pituussuunnassa niin, että pää, josta 
lanka lähtee, on ylöspäin.
2. Sujauta sormus taikasauvan päälle sauvan yläpuolelta. 
3. Nyt jos liikutat sauvaa eteenpäin ja nojaat taaksepäin, sormus siirtyy ylös ja alas. Yleisö 
luulee, että sormus liikkuu itsestään – vain sinä tiedät, että sormusta vetää näkymätön 
lanka!
Kun päätät tämän tempun, katkaise lanka yleisön näkemättä ja anna sauva ja sormus 
yleisön tarkistettavaksi. 

Virkning: La en ring på magisk vis bevege seg langs tryllestaven. 

Rekvisitter: Tryllestav med avtagbare ender, en tråd (tre ganger lengden på tryllestaven) 
og en ring.  (Tråd og ring er ikke inkludert). 

Forberedelser: Ta av en ende på tryllestaven og knyt enden av tråden til den. Sett 
på tryllestavenden igjen og knyt den andre trådenden til en knapp i jakken din. Plasser 
tryllestaven i innerlommen. Ta ringen fra esken og du er klar til å opptre!

Gjennomføring:
1. Hent frem tryllestaven fra innerlommen din og hold den vertikalt med enden uten tråd 
nedover. 
2. Gli ringen nedover tryllestaven fra toppen og nedover. 
3. Hvis du beveger tryllestaven fremover og du selv lener deg bakover, vil ringen bevege seg 
opp og ned. Publikum vil tro ringen beveger seg på egen hånd, det er bare du som vet at 
den blir trukket av den usynlige tråden. 
Når du fullfører trikset, ryker du tråden til tryllestaven og viser frem tryllestaven og ringen til 
publikum så de kan sjekke dem. 

Effekt: En ring stiger op ad tryllestaven.

Rekvisitter: En tryllestav med løse ender, et stykke tråd (tre gange længere end tryllestaven) 
og en ring (ikke inkluderet).

Forberedelse: Fjern enden af tryllestaven og bind en løkke med tråden om den. 
Sæt enden på plads og bind den anden ende af tråden fast i en knap på jakken. Læg 
tryllestaven i din inderlomme. Tag ringen op – og du er klar til at optræde.

Effekt: Få en ring att magiskt röra sig utmed trollstaven. 

Du behöver: Trollstaven samt en osynlig tråd tre gånger så lång som trollstaven och en 
ring (medföljer ej). Du måste också ha på dig jacka med knappar och innerficka.

FI 40. Kohoava sormus

NO 40. Den Bevegelige Ringen

DK 40. Den stigende ring

SE 40. Den magiska ringen

Förberedelser: Ta bort en av ändarna på trollstaven och fäst ena änden av tråden. Sätt 
tillbaka trollstavens ände och knyt den andra änden av tråden runt en knapp i din skjorta. 
Lägg trollstaven i innerfickan. Ta fram ringen.  

Utförande:
1. Ta fram trollstaven från din ficka och håll den lodrätt med änden med tråden nedåt. 
2. Trä på ringen på trollstaven från toppen till botten. 
3. Om du rör trollstaven framåt och lutar dig bakåt kommer ringen att röra sig upp och ner. 
Publiken tror att ringen rör sig av sig själv, bara du vet att den dras av den osynliga tråden. 
Knipsa i smyg av tråden från trollstaven när du gjort tricket och låt publiken inspektera 
ringen och trollstaven. 
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Præsentation: 
1. Tag tryllestaven op af lommen og hold den lodret med enden uden tråd nedad.
2. Lad ringen glide ned ad tryllestaven ovenfra.
3. Hvis du flytter tryllestaven væk fra dig og læner dig tilbage, vil ringen glide op og ned. 
Publikum tror, at ringen bevæger sig selv, men du ved, at den bliver flyttet af den usynlige 
tråd.
Når du har afsluttet tricket, skal du i hemmelighed trække tråden af tryllestaven og vise 
både tryllestav og ring, så dit publikum kan kontrollere dem.

1

1

2 3

Vaikutelma: Taikasauvasi pysyy paikallaan ilmassa.

Välineet: taikasauva sekä kumilenkki (ei sisälly pakkaukseen)

Valmistelut ja esittäminen:
1. Aseta kumilenkki oikean käden peukalosi ja keskisormen väliin. (Kuva 1)
2. Pidä taikasauvaa peukalosi ja keskisormen välissä (Kuva 2a). Kumilenkki kulkee sauvan 
alitse (Kuvat 2b ja 2c). Vie peukalosi etusormesi yli ja koukkaa etusormellasi peukalon 
päällä oleva lenkki etusormesi päälle. Peukalosi on nyt vapaa ja taikasauva nojaa 
etusormeasi vasten. (Kuvat 2d ja 2e). 
3. Ojenna etusormesi ja levitä sormesi – sauva leijailee nyt ilmassa!
4. Pidä kätesi koko ajan liikkeessä ettei yleisö huomaa sauvaa kannattelevaa kumilenkkiä. 

Effekt: Din tryllestav bliver hængende i luften.

Rekvisitter: Tryllestav, elastik (ikke inkluderet)

Forberedelse:
1. Sæt elastikken over din tommel- og langfinger på højre hånd (Fig. 1).
2. Læg din langfinger på tryllestaven (Fig. 2a) med elastikken under og lad tryllestaven 
hvile på din tommelfinger (Fig. 2b, 2c). Derefter stikker du langsomt din langfinger ind 
under tommelfingerens elastik. Træk tommelfingeren fri så holdes tryllestaven fast mod 
langfingeren ved hjælp af elastikken (Fig. 2d, 2e).
3. Stræk din langfinger helt ud og hold din hånd åben: Tryllestaven svæver frit i luften.
4. Flyt hånden med tryllestaven rundt, så ingen ser elastikken.

Virkning: Den magiske tryllestaven forblir hengende i luften. 

Rekvisitter: Tryllestav og en gummistrikk (ikke inkludert). 

Gjennomføring:
l. Tre gummstrikken over tommelen og langfingeren på din høyre hånd. (Fig. 1)
2. Grip tryllestaven mellom tommelen og fingrene, slik at strikken ligger under den og la 
den hvile mot tommelen (Fig. 2b, 2c). Når det er gjort trer du langfingeren inn i strikken 
som er rundt tommelen og trekker tommelen forsiktig tilbake. Med en gang tommelen er 
fullstendig fri blir tryllestaven holdt mot din langfinger, takket være strikken (Fig 2d, 2e.)
3. Rett langfingeren din helt ut og hold hånden din åpen: Tryllestaven flyter i løse luften! 
4. Beveg tryllestaven rundt så gummistrikken ikke blir oppdaget. 

Effekt: Din trollstav hänger av sig själv i luften.

Du behöver: Trollstaven samt ett gummiband (medföljer ej). 

Utförande:
l. Håll gummibandet mellan tummen och långfingret på din högra hand. (Fig. 1)
2. Lägg ditt långfinger på trollstaven (Fig. 2a) med gummibandet under och låt trollstaven 
vila på din tumme (Fig. 2b, 2c). Därefter sträcker du långsamt ditt långfinger för att 
befria din tumme. När tummen är helt fri hålls trollstaven mot långfingret med hjälp av 
gummibandet (Fig. 2d, 2e). 

FI 41. Pysähtynyt taikasauva

DK 41. Den hængende tryllestav

NO 41. Den forbedrede Fritthengende 
Tryllestaven

SE 41. Den hängande trollstaven

3. Sträck ut ditt långfinger helt och håll din hand öppen: Trollstaven svävar fritt i luften. 
4. Flytta runt trollstaven så att ingen ser gummibandet. 

2a 2b 2c 2d 2e
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Vaikutelma: Pallo tasapainoilee taikasauvan päällä ja kulkee sen päällä.

Välineet: Taikasauva, pallo (esimerkiksi pingispallo) sekä näkymätöntä lankaa (eivät sisälly 
pakkaukseen)

Valmistelut ja esittäminen:
1. Kierrä taikasauvan molemmat päät auki ja sido langan päät niiden ympäri lenkiksi. 
Kierrä sauva kiinni.
2. Kannattele sauvaa kuvan osoittamalla tavalla (Kuva 1). Levennä peukaloillasi langan 
silmukkaa niin, että pallo pystyy kulkemaan langan ja taikasauvan tukemina. (Kuva 1)
3. Käännä sauvaa puolelta toiselle ja pallo liikkuu sauvan mukana! (Kuva 2)

Effekt: Bolden ruller fra den ene ende af tryllestaven til den anden.

Rekvisitter: En tryllestav med løse ender, en bold (fx bordtennisbold), en usynlig tråd

Forberedelse:
1. Bind begge ender af en usynlig tråd fast under de løse ender af tryllestaven, så der 
dannes en løkke.
2. Hold tryllestaven med dine tommelfingre mellem den og tråden, så tråden er ca. 2 cm 
fra tryllestaven, og der dermed dannes et skjult spor til bolden (Fig. 1).
3. Drej tryllestaven op og ned, så bolden ruller fra den ene ende til den anden (Fig. 2).

Vaikutelma: Taikasauva heiluu ja taipuu!

Välineet: taikasauva

Esittäminen:  Tämä on klassinen silmänkääntötemppu, jota taikurit ovat esittäneet vuosia, 
ja se on kaiken lisäksi helppo tehdä. Pidä taikasauvasta kiinni noin kaksi senttimetriä 
keksikohdan alta ja heiluta sauvaa ylhäältä alas sormillasi. Näyttää siltä, että sauva on tehty 
kumista! Sano sitten taikasanat ja heilauta kättäsi maagisesti sauvan yllä muuttaaksesi se 
takaisin kiinteään muotoon.  

Effekt: Du får trollstaven att kränga och böja sig. 

Du behöver: Trollstaven. 

Utförande: Det här är enbart en synvilla. Håll din trollstav ca 2 cm från mitten och rör 
den upp och ner snabbt. Trollstaven kommer att se ut som om den är gjord av gummi. Säg 
”Hokus pokus”, sväng din hand över trollstaven och låtsas att du trollar tillbaka den till sin 
ursprungliga fasta form. 

Effekt: Bollen förflyttar sig från ena änden till den andra utmed trollstaven. 

Du behöver: Trollstaven samt en pingisboll och osynlig tråd (medföljer ej). 

Utförande:
1. Knyt fast båda ändarna på tråden under de lösa ändarna på trollstaven så att det formas 
en ögla.
2. Håll trollstaven med dina tummar mellan den och tråden så att tråden är ca 2 cm från 
trollstaven och formar ett dolt spår för bollen. (Fig. 1)
3. Luta trollstaven från sida till sida så att bollen förflyttar sig från ena änden till den andra. 
(Fig. 2)

Virkning: Ballen triller langs tryllestaven fra den ene enden til den andre. 

Rekvisitter: Tryllestav med avtagbare ender, en ball (for eksempel bordtennisball) og en 
tråd (litt lenger enn tryllestaven). 

Forberedelser:
1. Ta av endene på tryllestaven og knyt fast tråden til dem og tre dem på igjen, så den 
danner en løkke. 
2. Hold tryllestaven mellom hendene dine, med tomlene mellom staven og tråden, slik at 
tråden er omtrent to cm fra staven. På den måten danner tråden en skjult bane for ballen 
(Fig. 1).
3. Legg ballen på “banen” og beveg tryllestaven opp og ned sideveis slik at ballen triller fra 
den ene til den andre enden (Fig. 2).

FI 42. Tasapainoileva pallo DK 42. Balancebolden

FI 43. Kuminen taikasauva

SE 43. Gummitrollstaven

SE 42. Den balanserande bollen

NO 42. Den Balanserende Ballen

1 2
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Virkning: Du får tryllestaven til å se ut som den er laget av gummi og bøyelig. 

Rekvisitter: Tryllestav.

Gjennomføring: Dette er en enkel optisk illusjon. Hold tryllestaven omtrent 2 cm over 
midten og rist den raskt opp og ned med hånden åpen. Tryllestaven vil se ut som om den er 
laget av gummi. Så sier du de magiske ordene og holder hånden din over tryllestaven – og 
later som du får den tilbake til sin opprinnelige stive form. 

Effekt: Du får tryllestaven til at dingle og bøje sig.

Rekvisitter: Tryllestav

Præsentation: Dette er simpelthen et optisk bedrag. Hold fast i din tryllestav ca. 2 cm 
under midten og bevæg den hurtigt op og ned. Tryllestaven vil se ud som om, at den er 
lavet af gummi. Derefter siger du ”Hokus pokus” og bevæger hånden over tryllestaven, for 
at lade som om, du tryller den tilbage til sin oprindelige faste form.

NO 43. Gummitryllestaven

DK 43. Den gummiagtige tryllestav

Vaikutelma: Taio kolme eripituista köydenpätkää samanpituisiksi.

Valmistelut: Leikkaa köysi kolmeksi eripituiseksi pätkäksi. (Esimerkiksi: 60cm, 40cm ja 
20cm)

Esittäminen: 
1. Näytä eripituiset köydenpätkät yleisölle. (Kuva 1)
2. Pidä köydenpätkiä vasemmassa kädessäsi pituusjärjestyksessä. (Kuva 2)
3. Ota kiinni lyhyimmän köydenpätkän alapäästä ja muodosta köydenpätkästä lenkki 
viemällä tämä roikkuva pää ensin pisimmän köyden ympäri ja sitten sen viereen 
sisäpuolelle. (Kuva 3) Tuo myös keskipituisen ja pitkän köydenpätkän roikkuvat päät käteesi, 
mutta tällä kertaa neljän köydenpään ulkopuolelle. (Kuva 4)
4. Ota kolme oikeanpuolimmaista köydenpäätä käteesi kuvan 5 osoittamalla tavalla.  Nyt 
näyttää siltä, että kädessäsi olisi kolme eripituista köydenpätkää. (Kuva 5)
5. Vedä kätesi napakasti erilleen ja köydet venyvät samanpituisiksi! (Kuva 6)
6. Lyhyimmän ja pisimmän köydenpätkän muodostama lenkki on piilossa vasemman 
kämmenesi sisällä. (Kuvat 7 ja 8)
7. Pudota oikeassa kädessäsi olevat köydenpäät kädestäsi. Pidä ”silmukkaa” vasemmassa 
kädessäsi ja vedä varovasti oikean käden peukalolla ja etusormella keskipitkä köysi pois 
nyrkistäsi. Laske ääneen ”yksi”. (Kuvat 9 ja 10)
8. Vie keskipitkä köysi takaisin nyrkkiisi ja vaihda se yleisön näkemättä kahteen silmukalla 
yhdistettyyn köyteen. Laske ”kaksi”. (Kuvat 11, 12 ja 13)
9. Vie keskipitkä köysi vasemmasta kädestäsi jälleen kahden köyden kanssa yhteen ja laske 
”kolme”. Nyt näyttää siltä, että olet näyttänyt jokaista köyttä erikseen katsojille. (Kuvat 14 ja 
15)
10. Laita kaikki köydet nyrkkiisi. (Kuva 16)
11. Vedä köydenpätkät ulos yksi kerrallaan ja näytä yleisölle, että ne ovat palanneet 
ennalleen! (Kuva 17)

Effekt: Tre rep i olika längder trollas till tre rep i samma längd.

Förberedelser: Klipp repet i olika längder (t ex 60, 40 och 20 cm). 

Utförande:
1. Visa publiken tre rep i olika längder. (Fig. 1)
2. Håll dem i din vänstra hand, först det korta repet, sedan mellanrepet och sedan det 
långa som visas i bilden. (Fig. 2)
3. Ta den nedre änden på det korta repet och lägg den mellan den övre änden på det 

FI Köysitemppuja

SE Reptrick

44. Köysitrio

44. Tre rep



långa repet och mellanrepet som visas i Fig. 3. Korsa i smyg den övre änden på det långa 
repet över den ände på det korta repet som tidigare var den nedre änden. Ta de nedre 
ändarna på de två kvarvarande repen. (Fig. 4)
4. Med din högra hand tar du de tre ändarna till höger som visas i bilden. Det kommer att 
se ut som om varje hand håller i en ände av alla de tre repen. (Fig. 5)
5. Ryck hårt i repen så att de blir lika långa. (Fig. 6)
6. En ögla mellan det korta och långa repet ligger gömd i din vänstra hand. (Fig. 7 & 8)
7. Släpp repen från din högra hand. Håll fast hårt i öglan med din vänstra hand och ta bort 
mellanrepet med höger tumme och pekfinger. Räkna det som ”ett”. (Fig. 9 & 10)
8. Lägg tillbaka repet i den vänstra handen och byt det i hemlighet mot de två ”öglade” 
repen och räkna dem som ”två”. (Fig. 11, 12 & 13)
9. Ta mellanrepet från din vänstra hand och lägg det tillsammans med de två andra repen. 
Räkna det som ”tre”. Det ser ut som om varje rep har visats separat. (Fig. 14 & 15)
10. Lägg alla repen i en hand. (Fig. 16)
11. Dra nu ut dem ett efter ett för att visa publiken att du har trollat tillbaka dem till sina 
ursprungliga längder. (Fig. 17)

Forberedelser: Klipp tauet i forskjellige lengder (For eksempel: 50 cm, 40 cm og 20 cm).

Gjennomføring:
1. Vis frem de tre forskjellige taulengdene. (Fig. 1)
2. Hold dem i din venstre hånd. Først det korteste, så det mellomste og til slutt den lengste, 
som vist. (Fig. 2)
3. Ta enden av det korteste tauet som henger ned, og plasser den ved siden av enden på 
det lange tauet mellom dine fingre og tommel. (Fig. 3) I hemmelighet krysser du enden 
av det lange tauet over bunnenden av det korte tauet. Løft opp de to løse endene fra det 
lengste og mellomste tauet. (Fig. 4)
4. Ta de tre endene lengst til høyre i din høyre hånd som vist. Det vil nå se ut som hver hånd 
holder hver sin ende av de tre tauene. (Fig. 5)
5. Gjør et raskt rykk med tauene. De vil ha lik lengde. (Fig. 6)
6. En løkke mellom det korteste og lengste tauet er skjult i din venstre neve. (Fig. 7 & 8)
7. Slipp tauendene i din høyre hånd. Hold “løkken” godt i din venstre hånd og fjern det 
mellomste tauet med din tommelen og pekefingeren på høyre hånd. Tell dette som ”1”. (Fig. 
9 & 10)
8. Legg det mellomste tauet tilbake i hånden og bytt det i hemmelighet med de to ”løkkede” 
tauene. Tell det som nummer “2”. (Fig. 11, 12 & 13)
9. Ta det mellomste tauet fra din venstre hånd og legg det til de andre tauene. Tell det som 
nummer ”3”. Det vil se ut som om hvert tau er har vært vist hver for seg. (Fig. 14 & 15)
10. Legg alle tauene i en hånd. (Fig. 16)
11. Trekk ut ett av gangen for å vise publikum at de er tilbake i sine opprinnelige lengder. 
(Fig. 17)

Effekt: Tre reb af forskellige længder trylles om til tre reb af samme længde.

Forberedelse: Klip rebet over i forskellige længder. (Fx 60 cm, 40 cm og 20 cm.)

Præsentation:
1. Vis publikum de 3 forskellige reb (Fig. 1).
2. Hold rebene i din venstre hånd. Først det korte, så det mellemste og derefter det længste 
som vist her (Fig. 2).
3. Tag bunden af det korte reb og læg det mellem toppen på det lange reb og det 
mellemste som (Fig. 3). Løft enderne af de to sidste reb (Fig. 4).
4. Med din højre hånd tager du de tre ender til højre som vist. Det vil se ud som om hver 
hånd holder i en ende af hver af de tre reb (Fig. 5).
5. Ryk hårdt i rebene, så de bliver lige lange (Fig. 6).
6. En løkke mellem det korte og lange reb ligger gemt i din venstre hånd (Fig. 7 & 8).
7. Slip rebene med din højre hånd. Hold godt fast i løkken med din venstre hånd og fjern 
det mellemste reb med højre tommel- og pegefinger. Tæl det som nr. ”1” (Fig. 9 & 10).
8. Læg det mellemste reb tilbage i hånden og byt det i hemmelighed med de to ”løkke” reb. 
Tæl det som ”2” (Fig. 11, 12 & 13).
9. Tag det mellemste reb ud af din venstre hånd og læg det ved de andre reb. Tæl det som 
nummer ”3”. Det vil se ud som om, at hvert reb blev vist separat (Fig. 14 og 15).
10. Læg alle rebene i en hånd (Fig. 16).
11. Træk nu rebene ud, et efter et og vis publikum, at de er tryllet tilbage til de oprindelige 
længder (Fig. 17).

NO Tautriks

DK Rebtricks

44. Tautrioen

44. Rebtrio

Vaikutelma
Effekt
Virkning
Effekt
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Välineet: Köysi

Esittäminen: Tee köyteen kuvien 1, 2, ja 3 mukainen huijaussolmu. Harjoittele 
solmuntekoa monta kertaa jotta osaat tehdä sen sujuvasti. Kun vedät köyttä molemmista 
päistä, solmu aukeaa. Voit laittaa solmun päälle vaikkapa nenäliinan ja vedä muutaman 
kerran nenäliinan alla olevan köyden päistä. Ota nenäliina pois jotta yleisö näkee, että 
solmu on kadonnut!

Du behöver: Ett rep.

Utförande: Knyt en falsk knut av ett rep som visas i Fig. 1, 2 och 3. Du ska öva dig på 
denna knut flera gånger så du kan knyta den utan att titta. Därefter sträcker du repet. Låt en 
åskådare lägga en näsduk över repet och knuten. Dra sedan hårt flera gånger i repet. Lyft 
näsduken och visa publiken att knuten har försvunnit. 

Rekvisitter: Tau

Gjennomføring: Lag en falsk knute på tauet, som vist i Fig. 1, 2 og 3. Du må øve på 
knuten mange ganger så du kan gjøre den uten å titte. Dra så tauet helt ut. En tilskuer 
kan legge et lommetørkle over tauet og knuten. Dra hardt noen ganger i tauet. Ta vekk 
lommetørkleet og publikum vil se at knuten er borte.

Rekvisitter: Et reb

Præsentation: Bind en falsk knude af et reb som vist i Fig. 1, 2 og 3. Du skal øve dig på 
denne knude flere gange, så du kan binde den uden at kigge. Derefter strammer du rebet. 
En tilskuer kan lægge et lommetørklæde over rebet og knuden. Træk flere gange hårdt i 
rebet. Løft lommetørklædet og vis publikum at knuden er forsvundet.

FI 45. Mysteerisolmu

SE 45. Den mystiska knuten

NO 45. Mystisk knute

DK 45. Mystisk knude

1 2 3
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Välineet: Köydenpätkä ja valkoista lankaa (ei sisälly pakkaukseen)

Valmistelut: Taita köydenpätkä keskeltä kahtia ja sido valkoista lankaa köyden ympärille 
niin, että köyden keskivaiheille muodostuu silmukka (Kuva 1). Peitä tämä lankakohta 
sormillasi (Kuva 2). Vie köyden toinen pää ensin silmukan alta ja sitten sen päältä niin, että 
näyttää siltä, kuin olisit solminut solmun. (Kuva 3)

Esittäminen: Vedä köyden molemmista päistä samanaikaisesti. Lanka katkeaa ja solmu 
katoaa! (Kuvat 4 ja 5)

Huomio: Huolehdi, että sormesi peittävät valkoisen langan kun nostat köyden sitoaksesi 
solmun.

Välineet: Köydenpätkä.

Esittäminen: Pystytkö sitomaan solmun päästämättä irti köydenpäistä? Yleisön mielestä 
kyseessä on mahdoton temppu, mutta katsokaapa vain! Risti kätesi niin, että oikea 
kätesi osoittaa ylöspäin ja vasen kätesi alaspäin. Aseta köydenpätkä eteesi pöydälle. Ota 
vasempaan käteesi köyden oikea pää ja vasempaan köyden oikea pää. Avaa kätesi niin, 
että vedät ensin oikean kätesi pois. Köysi tekee silmukan vasemman ranteesi ympärille. 
Vedä nyt vasen kätesi tämän silmukan läpi. Olet muodostanut solmun! 

Rekvisitter: Et reb, en hvid tråd (ikke inkluderet)

Forberedelse: Inden du viser dette trick, skal du binde en hvid tråd om rebet, så der 
formes en lille løkke midt på rebet (Fig. 1). Dæk over denne tråd med dine fingre (Fig. 2). 
Stik den ene ende af rebet under løkken og derefter tilbage igen, så det ser ud som om, at 
du har bundet en knude (Fig. 3).

Præsentation: Træk i begge ender af rebet samtidigt, så knækker tråden og knuden 
forsvinder (Fig. 4 & 5).

Bemærk: Vær sikker på at dine fingre dækker over den hvide tråd, når du løfter rebet for 
at binde knuden.

Du behöver: Ett rep samt vit tråd (medföljer ej). 

Förberedelser: Innan du visar detta trick ska du knyta en vit tråd om repet så att det 
formas en liten ögla mitt på repet (Fig. 1). Täck över denna tråd med dina fingrar (Fig. 2). 
Stick den ena änden av repet under öglan och därefter tillbaka igen så att det ser ut som 
om du har knutit en knut (Fig. 3). 

Utförande: Dra i båda ändar av repet samtidigt så att tråden går sönder och knuten 
försvinner. (Fig. 4 & 5).

Obs! Var säker på att dina fingrar täcker den vita tråden när du lyfter repet för att knyta 
knuten.

Rekvisitter: Et tau og litt sytråd (ikke inkludert). 

Forberedelser: Før du fremfører denne tryllekunsten, knyt en hvit sytråd rundt tauet, slik at 
det dannes en løkke midt på tauet (Fig. 1). Dekk tråden med fingrene dine (Fig. 2). Stikk den 
ene enden av tauet under løkken og deretter tilbake igjen, så det ser ut som om du knyter 
en knute (Fig. 3).

Gjennomføring: Trekk i de to endene samtidig, og tråden vil ryke og knute forsvinne (Fig. 
4 & 5).

Bemerk: Vær sikker på at fingrene dine dekker den hvite tråden når du plukker opp tauet 
for å knyte knuten. 

FI 46. Katoava solmu

FI 47. Mahdoton solmu

DK 46. Forsvundet knude

SE 46. Knuten försvinner

NO 46. Forsvinnende knute

1

4 5

2 3
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Du behöver: Ett rep.

Utförande: Hur gör man en knut utan att släppa repets ändar? Publiken kommer att säga 
att det är omöjligt, men vänta och se! Lägg dina armar i kors så att din högra hand pekar 
uppåt och din vänstra hand pekar mot golvet. Lägg repet framför dig på bordet. Plocka upp 
repets högra ände med din vänstra hand. Plocka upp den vänstra änden med din högra 
hand (Fig. 1). Öppna dina armar så att du först drar ut din högra arm. Repet lägger sig runt 
din vänstra handled. Då drar du ut din vänstra hand över repet som ligger på handleden 
och genom den ögla som har format sig runt den (Fig. 2). Nu har du en knut! 

Välineet: Kaksi köydenpätkää, joista toinen on noin 10–15cm lyhyempi kuin toinen.

Valmistelut: Sido lyhyempi köydenpätkä löysästi pidemmän köydenpätkän keskikohdan 
ympärille niin, että köysi näyttää solmulta. (Kuva 1) Sido tämän jälkeen pidemmän köyden 
päät yhteen jotta näyttää siltä, että olet sitonut kaksi köyttä päistään yhteen. (Kuva 2)

Esittäminen: Näytä yleisölle ”solmutetut köydet” ja kerro, että on kaksi tapaa taikoa nämä 
kaksi lyhyttä köyttä yhdeksi pidemmäksi köydeksi. Kerro, että ensimmäinen tapa on avata 
toinen solmuista (avaa pidemmän köyden yhteen solmittu pää) ja lisää; ”mutta nyt keskelle 
jää solmu”. 
Kerro yleisölle, että toinen tapa on taikominen! Samalla, kun puhut, ala kiertämään köyttä 
kätesi ympärille, ja kun saat huijaussolmun käsiisi, piilota se yleisöltä kätesi taakse ja vedä 
pois toisella kädellä (Kuva 3). Kätke huijaussolmu (eli lyhyempi köysi) oikean kämmenesi 
sisälle ja näytä yleisölle yhtä pitkää köydenpätkää! (Kuva 4)

Du behöver: Två repbitar. Klipp det ena ca 10-15 cm kortare än det andra. 

Förberedelser: Innan du uppträder ska du knyta den lilla repbiten runt om mitten på det 
långa repet (inte för hårt) (Fig. 1). Därefter knyter du ihop ändarna på det långa repet så att 
det ser ut som om två repbitar är ihopknutna i ändarna (Fig. 2).

Utförande: Visa de ”ihopknutna repen” och förklara att du kommer att förvandla dem 
till ett enda långt rep. Förklara att du först knyter upp den ena änden (nu knyter du upp 
knuten av det långa repets ändar), men att det fortfarande är en knut på mitten så du blir 
tvungen att använda magi. Medan du pratar virar du repet om handen och när du kommer 
till den falska knuten fortsätter du med att vira repet runt men gömmer knuten och låter den 
glida av repet och in i handen (Fig. 3). Gör några magiska rörelser över repet, rulla av det 
långsamt från handen och visa ett långt rep för publiken (Fig. 4).

Rekvisitter: To taustomper. La den ene være omtrent 10-15 cm kortere enn den andre. 

Forberedelser: Før fremføring knyter du det korte tauet (ikke for hardt) (Fig. 1) omtrent på 
midten av det lange tauet. Så knyter du endene på det lange tauet sammen, og det vil se ut 
som to tau bundet sammen i endene (Fig. 2).

Gjennomføring: Vis frem de “sammenknyttede tauene” og forklar at det er to måter å 
gjøre disse to korte tauene til ett langt – først ved å knyte opp endene (knyt opp knuten på det 
lange tauet), men “da gjenstår det en knute på midten!” som må løses med magi. Mens du 
snakker kveiler du opp tauet rundt hånden og når du kommer til den falske knuten fortsetter 
du å kveile, men skjul knuten mens den glir nedover tauet og inn i hånden du kveiler med 
(Fig. 3). Lag en magisk gest og sakte løs opp kveilen for å vise ett langt tau. (Fig. 4)

Rekvisitter: Et tau.

Gjennomføring: Hvordan lage en knute uten å gi slipp på endene av tauet? Publikummet 
ditt vil si at det er umulig, men se opp! Kryss armene dine slik at en arm peker opp og 
den andre ned. Legg tauet foran deg på bordet. Med din venstre hånd plukker du opp 
den høyre tauenden. Samtidig tar du den venstre tauenden med din høyre hånd. (Fig. 1) 
Løsne opp armene slik at du først strekker ut den høyre armen. Tauet skaper en løkke om 
ditt venstre håndledd, hvoretter du kan trekke din venstre hånd gjennom løkken. Knuten er 
skapt! (Fig. 2 og 3)

Rekvisitter: Et reb

Effekt: Du binder en knude uden at slippe rebets ender. Dine tilskuere mener, at det er 
umuligt, men vent og se… 

Præsentation: Læg rebet på bordet og kryds armene så din højre hånd vender opad og 
den venstre hånd vender nedad. Med din venstre hånd tager du fat i rebets højre ende. 
Samtidig tager du fat i den venstre ende med din højre hånd (Fig. 1). Derefter flytter du først 
den højre arm tilbage. Rebet danner en løkke rundt om din venstre hånd. Træk den venstre 
hånd ud gennem løkken. Hokus pokus – nu er der en knude (Fig. 2 & 3).

SE 47. Den omöjliga knuten FI 48. Pidennetty köysi

SE 48. Repet blir längre

NO 48. Tauforlengelse

NO 47. Umulig knute

DK 47. Umulig knude

1 2 3
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Rekvisitter: To stykker reb. Klip det ene ca. 10-15 cm kortere end det andet.

Forberedelse: Inden opvisningen binder du et lille stykke reb (ikke for stramt) (Fig. 1) rundt 
om midten af det lange reb. Derefter binder du enderne af det lange reb sammen, så det 
ser ud som om, at to stykker reb er bundet sammen i enderne (Fig. 2).

Præsentation: Vis ”de sammenbundne reb” og forklar, at du vil trylle dem om til et langt 
reb. Forklar at du først binder den ene ende op (du binder den rigtige knude op), men at 
der dermed stadig er en knude på midten, så du bliver nødt til at anvende magi. Imens du 
snakker, snor du rebet rundt om hånden, og når du kommer til den falske knude fortsætter 
du med at vikle rebet rundt, men gemmer knuden og lader den glider af rebet inde i 
hånden (Fig. 3). Gør nogle magiske bevægelser over rebet, rul det langsomt ud af hånden 
og vis et langt reb for publikum (Fig. 4).

Välineet: Pitkä köysi.

Esittäminen: Tee köyteen solmu yhdellä kädellä! Aseta köysi peukalosi ja etusormesi 
väliin. Anna köyden tippua nimettömän ja pikkurillisi välistä (Kuva 1). Käännä kättäsi ja ota 
kiinni köyden päästä keski- ja etusormellasi. Pidä kiinni tästä päästä ja anna köyden liukua 
kädestäsi. Köyteen on ilmestynyt solmu!

Rekvisitter: Et langt tau. 

Gjennomføring: Lag en knute med kun én hånd! Plasser tauet over hånden din mellom 
tommel og pekefinger. La tauet falle mellom lille- og ringfingeren. Vri hånden og fang 
enden av tauet mellom din peke- og langfinger. Hold den enden og la tauet gli ned av 
hånden din. En knute vil komme til syne på tauet. 

Rekvisitter: Et langt stykke reb.

Præsentation: Bind en knude med en hånd! Læg rebet over din hånd mellem tommel- 
og pegefinger. Lad den anden ende hænge mellem din ring- og lillefinger (Fig. 1). Vend 
hånden og fang enden af rebet mellem din pege- og langfinger (Fig. 2 & 3). Hold fast med 
pege- og langfinger og lad rebet glide af hånden og danne en knude (Fig. 4 & 5).

Du behöver: Ett långt rep.

Utförande: Knyt en knut med en hand! Lägg repet över din hand mellan tummen och 
pekfingret. Låt den andra änden hänga mellan ditt ring- och lillfinger (Fig. 1). Vänd handen 
och fånga änden av repet mellan ditt pek- och långfinger (Fig. 2 & 3). Håll fast med pek- 
och långfingret och låt repet glida av handen och en knut blir till! (Fig. 4 & 5).

DK 48. Forlænget reb

FI 49. Yhden käden solmu

NO 49. Enhåndsknute

DK 49. Enhåndsknude

SE 49. Enhandsknut

1

1 2 3 4 5

2 3 4
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Esittäminen: 
1. Pidä korttia kämmenselkäsi päällä niin, että kämmenesi osoittaa yleisöä kohti (pitele 
korttia etusormesi ja pikkurillisi välissä). Taivuta sormiasi sisäänpäin niin kuin kuvassa 1 
näytetään. Tartu korttiin etusormella ja peukalollasi. (Kuva 2)
2. Irrota pikkusormesi ote kortin alakulmasta ja anna kortin suoristautua itsekseen! Aseta 
etusormesi kortin taakse kuten kuvassa 3 näytetään. 

Du behöver: Ett kort.

Utförande:
1. Håll ett kort ovanpå fingrarna med handflatan mot publiken så att det inte syns. Böj 
fingrarna inåt som i Fig. 1. Ta kortet mellan pekfingret och tummen (Fig. 2). 
2. Släpp det nedre hörnet av kortet med ditt lillfinger så att kortet reser sig. Lägg pekfingret 
bakom kortet som visas i Fig. 3.  

Gjennomføring: 
1. Hold et kort på baksiden av hånden mens håndflaten er mot publikum. Krum fingrene 
dine innover som vist (Fig. 1) Grip kortet mellom tuppen av pekefingeren og tommelen. (Fig. 
2) 
2. Slipp det nedre hjørnet av kortet fra lillefingeren og la kortet sprette opp. Plasser 
pekefingeren bak kortet som vist. (Fig. 3)

Præsentation:
1. Hold et kort ovenpå fingrene med håndfladen mod publikum. Bøj fingrene indad som på 
Fig. 1. Tag kortet mellem pege- og tommelfinger (Fig. 2).
2. Slip det nedre hjørne af kortet med din lillefinger, så kortet rejser sig. Læg pegefingeren 
bag kortet som vist på Fig. 3.

FI Korttinäppäryyttä

SE Handknep - kort

NO Fingerferdighet – Kort

DK Kunstgreb - kort

50. Kortin taikominen tyhjästä

50. Trolla fram ett kort

50. Tryll frem 

50. Tryl et kort frem

1 2 3

Esittäminen: 
1. Pidä kortteja kuvanmukaisesti käsissäsi. Näytä yleisölle päällimmäinen kortti. Paina 
vasemmalla etusormellasi takimmaista korttia ylöspäin pakasta. (Kuva 1)
2. Työnnä oikean kätesi ja vasemman etusormesi avulla pakan takimmainen kortti oikean 
kämmenesi sisälle piiloon. (Kuva 2)
3. Tuo oikea kätesi jälleen pakan päälle ja aseta kämmeneesi piilotettu kortti pakan 
päällimmäiseksi. Vedä kätesi pois ja näytä yleisölle, että päällimmäinen kortti on vaihtunut. 
(Kuva 3)

Utförande:
1. Håll korten med framsidan mot publiken som visas i Fig. 1. Tryck upp det bakersta kortet 
uppåt med vänster pekfinger. Håll både korten och handen lodrätt (Fig. 1). 
2. Med hjälp av högra handen och vänstra pekfingret trycker du upp kortet i den högra 
handens handflata där det ligger gömt (Fig. 2). 
3. Flytta tillbaka den högra handen över kortleken och lägg kortet längst fram. Ta bort den 
högra handen och visa publiken att kortet är utbytt. (Fig. 3)

Gjennomføring:
1. Hold kortene som vist. Både hånden og kortene holdes vertikalt. Med tuppen av 
pekefingeren og dytt det bakre kortet oppover. (Fig. 1)
2. Ved hjelp av høyre hånd og venstre pekefinger, får du det bakre kortet opp i håndflaten 
på din høyre hånd, som vist. (Fig. 2)
3. Når du fører høyrehånden din tilbake ned foran bunken legger du kortet i håndflaten 
forrest i bunken. Fjern hånden og vis at kortet har forandret seg (Fig. 3)

FI 51. Vaihtuva kortti

SE 51. Byt kort

NO 51. Dytt Opp Kortbytte
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Præsentation:
1. Hold kortene som vist. Med venstre pegefinger trykker du det bageste kort opad. Kort og 
hånd holdes lodret (Fig. 1).
2. Med hjælp af højre hånd og venstre pegefinger, trykker du kortet op i højre hånds 
håndflade, hvor det ligger gemt (Fig. 2).
3. Flyt højre hånd tilbage over bunken igen og læg kortet øverst i bunken. Fjern din højre 
hånd og vis, at kortet er udskiftet (Fig. 3).

Välineet: Kolikko tai mikä tahansa muu pieni esine. (ei sisälly pakkaukseen)

Esittäminen: 
1. Näytä yleisölle oikealla kämmenelläsi olevaa kolikkoa. (Kuva 1)
2. Tuo vasen kätesi kuvanmukaisesti oikean käden alle. Kolikko on vieläkin oikeassa 
kädessäsi. (Kuvat 2 & 3)
3. Käännä oikea kätesi vasemman päälle ja kierrä oikean käden sormesi löysästi kolikon 
ympärille. Sulje vasen kätesi nyrkkiin. Yleisö luulee, että kolikko on nyt vasemmassa 
kädessäsi. (Kuva 4)
4. Osoita oikean käden etusormellasi vasenta nyrkkiäsi. Yleisön huomio kiinnittyy nyt 
vasempaan käteesi. (Kuva 5)
5. Purista vasenta nyrkkiäsi ja teeskentele murskaavasi kolikko. Jatka oikealla etusormella 
nyrkkisi osoittamista ja avaa vasen nyrkkisi paljastaaksesi, että kolikko on kadonnut! Kolikko 
on vieläkin piilossa oikeassa kädessäsi. (Kuva 6)

Huomio: Harjoittele tätä temppua niin kauan, että tempun tekeminen sujuu sulavasti. Kun 
temppu tehdään oikein, katsojat uskovat, että kolikko on vasemmassa kädessäsi! 

Du behöver: Myntet i asken eller ett riktigt mynt.

Utförande:
1. Lägg myntet i din högra hand och visa det för publiken (Fig. 1). 
2. För händerna mot varandra medan du fortsätter att hålla myntet i höger hand medan 
vänster hand kommer närmare (Fig. 2 och 3). 
3. Böj den vänstra handens fingrar så att det ser ut som om du förbereder dig för att ta 
emot myntet från höger hand. Samtidigt vänder du höger handflata nedåt och kramar löst 
fingrarna om myntet. Stäng vänster hand helt. Publiken tror nu att du har lagt över myntet 
från höger till vänster hand. (Fig. 4)
4. Peka med högra handens pekfinger mot den stängda vänstra handen för att visa att nu 
finns myntet där. (Fig. 5)
5. Gör en kramande rörelse med den vänstra handen som om du förvandlar myntet till 
stoft.  Fortsätt att peka när du öppnar vänster hand för att visa att myntet helt har försvunnit. 
Myntet är fortfarande gömt i den högra handen. (Fig. 6)

Obs! Öva tills tricket verkar lätt och övertygande. När du behärskar detta kommer 
åskådarna inte att misstänka att du i verkligheten har gömt myntet i din högra hand. 

Ennen kuin aloitat seuraavien temppujen tekemisen suosittelemme, että opettelet muutaman 
perustekniikan. Voit esittää temppuja käyttämättä näitä tekniikoita, mutta suosittelemme että 
opettelet niin klassisen kämmenkätkön kuin sormi-kämmen kadotus-tekniikankin.

Innan du visar dessa trick är det viktigt att du behärskar grundtekniken. Det verkar mer 
professionellt om du har övat dig i förväg. Den första tekniken kallas ”hand- och fingertrick” 
och den nästa ”klassiskt handtrick”. Öva dig på dessa trick innan du fortsätter. 

Før du begynner må du virkelig beherske noen basisbevegelser. Du kan fremføre trikset 
uten disse bevegelsene, men du ønsker jo å se ut som en skikkelig tryllekunstner. Den første 
bevegelsen du må beherske kalles ”Klassisk Neve”, og den andre ”Neveforsvinning”. Det er 
bra å perfeksjonere disse før du går videre. 

Inden du viser disse tricks, er det vigtigt, at du behersker grundteknikken. Det virker mere 
professionelt, hvis du har øvet dig i forvejen. Den første teknik kaldes ”Fingertrick”, den 
næste ”Klassisk håndtrick”. Øv dig på disse tricks inden du fortsætter.

DK 51. Skift kort FI 52. Sormi-kämmen kadotustemppu

SE 52. Ett mynt försvinner - 
hand- och fingertrick

FI Kadotustemppuja

SE Handknep - mynt

NO Fingerferdighet – Mynt

DK Kunstgreb – mønt

1 2 3

Työnnä korttia ylöspäin.
Tryck upp kortet.
Dytt kortet oppover.
Tryk kortet opad.

Aseta kämmeneesi 
piilotettu kortti pakan 
eteen.
Lägg kortet längst fram i 
kortleken.
Bytt ut kortet forrest i 
bunken.
Læg kortet øverst i 
bunken.
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Rekvisitter: En mynt eller noe lignende. (Ikke inkludert)

Virkning: Vis en mynt i høyrehånden din og overfør den til din venstre hånd – hvor den blir 
borte! 

Gjennomføring:
1. Vis frem mynten i håndflaten på din høyre hånd til publikum. (Fig. 1)
2. Hold hendene dine sammen. Høyrehånden din fortsetter å holde på mynten mens 
venstrehånden nærmer seg.  (Fig. 2 & 3)
3. Mens du snur høyrehånden for å legge mynten i venstrehånden, lukker du fingrene på 
venstrehånden. Dette skjuler mynten et øyeblikk fra publikums øyne. Behold mynten i den 
høyre hånden. (Fig. 4)
4. Pekefingeren på høyrehånden peker mot den knyttede venstrehånden for å henlede 
publikums oppmerksomhet mot din venstre hånd (Fig. 5)
5. Lag en “smuldrebevegelse” med din venstre hånd, som om du gnir mynten til støv. 
Fortsett å peke med din høyre hånd mens du åpner venstrehånden og viser at mynten har 
”forsvunnet”. Mynten er fremdeles i skjul med Neveforsvinningsteknikken i din høyre hånd. 
(Fig. 6)

Bemerk: Øv til alt dette er glidende og overbevisende. Når dette gjøres riktig, skal ikke 
publikum mistenke at du egentlig holder mynten i din høyre hånd.

Kämmeneen kätkeminen tarkoittaa sitä, että pidät yleisön tietämättä kämmenessäsi jotain 
pientä esinettä.
 
Välineet: Kolikko tai mikä tahansa muu pieni esine. (ei sisälly pakkaukseen)

Esittäminen:
1. Aseta kolikko kämmenesi keskelle. Käännä sormiasi aavistuksen verran sisäänpäin 
niin, että muodostat pienen kupin kädelläsi. Tämän ansiosta kolikon ympärille muodostuu 
painetta, joka pitää kolikon paikoillaan samalla kun siirtelet kättäsi. (Kuva 1)
2. Jos tämä tuntuu vaikealta kannattaa sinun kokeilla erikokoisia kolikoita kunnes 
löydät kätesi kokoon sopivan kolikon. Kuvasta 2 näet miltä kätesi tulisi näyttää yleisön 
näkökulmasta. Koita välttää sitä, että sormesi näyttäisivät luonnottomilta – koko tempun 
idea on se, että kätesi näyttää rennolta ja luonnolliselta. (Kuva 2)

Att dölja ett mynt eller något annat i sin hand så att publiken inte kan se det är ett klassiskt 
trolleritrick.

Du behöver: Myntet i asken eller ett riktigt mynt eller någon annan småsak.

Utförande:
1. Håll myntet mitt i din handflata med tummen och lillfingret tryckta lätt mot varandra. 
Detta gör att huden i handflatan håller myntet på plats och får det att stanna där när du rör 
handen. (Fig. 1)

Effekt: Du viser mønten i din højre hånd, lægger den over i venstre – og tryller den væk.

Rekvisitter: En mønt eller lignende (ikke inkluderet)

Præsentation: 
1. Læg mønten i din højre hånd og vis den for publikum (Fig. 1).
2. Hold hænderne ved siden af hinanden. Fortsæt med at holde mønten i højre hånd imens 
venstre hånd kommer nærmere (Fig. 2 & 3).
3. Luk venstre hånds fingre. Dette skjuler mønten midlertidigt for publikum. Samtidigt 
vender du højre håndflade nedad og krummer dine fingre løst om mønten (Fig. 4).
4. For at henlede publikums opmærksomhed på din venstre hånd, skal du pege med din 
højre pegefinger på din lukkede venstre hånd (Fig. 5).
5. Krum fingrene på venstre hånd, som om mønten forvandles til luft. Fortsæt med at pege 
med din højre pegefinger, når du åbner din venstre hånd for at vise, at mønten er tryllet 
væk. Mønten ligger stadig gemt i din højre hånd (Fig. 6).

Bemærk: Øv dig indtil tricket virker let og overbevisende. Når du behersker dette, vil 
tilskuerne ikke mistænke, at du i virkeligheden har gemt mønten i din højre hånd.

NO 52. Neveforsvinning

FI 53. Klassinen kämmenkätkö

SE 53. Ett mynt försvinner - 
klassiskt handtrick

DK 52. Fingertrick
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3
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2. Det kan verka svårt i början och du kan prova med mynt i olika storlekar för att testa vad 
som passar bäst i din hand. Titta på bilden hur din hand ska se ut sett från åskådarna. Du 
får inte ha stela fingrar eller krama handen eller fingrarna för hårt. Det viktigaste är att den 
hand som du gömmer myntet i ser avslappnad och naturlig ut. (Fig. 2)

I den klassiske neven holder du en mynt (eller annen gjenstand) i skjul i hånden slik at 
publikum ikke aner at den er der. 

Rekvisitter: En mynt eller annen liten gjenstand. (Ikke inkludert)

1. Hold mynten i midten av håndflaten ved forsiktig å klemme sammen lillefingeren og 
tommelen. Dette gjør at kjøttet og musklene på hver sin side av håndflaten skaper et lett 
press på mynten, nok til at den holdes på plass mens du beveger hånden. (Fig. 1)
2. Hvis dette virker litt vanskelig i begynnelsen, bør du prøve med mynter i forskjellige 
størrelser inntil du finner den som passer din hånd best. Hånden din bør se ut som dette 
(Fig. 2) fra publikums sted. Du må unngå å vise hånden din med tommelen eller fingrene 
stive eller unormalt sprikende. Det viktigste av alt er hånden som holder gjenstanden alltid 
må se avslappet og fullstendig naturlig ut. 

Esittäminen: Aseta kolikko etu- ja keskisormesi väliin. 
Kierrä sormiasi sisäänpäin niin, että kolikko painautuu peukalosi ja etusormesi väliseen 
kuoppaan kämmenellesi.
Purista peukalosi tyveä sisäänpäin niin, että kolikko pysyy paikallaan ja suorista sormesi 
näyttääksesi, että kolikko on kadonnut. 

Du behöver: Myntet i asken eller ett riktigt mynt.

Utförande: Håll myntet mellan pekfingret och långfingret (Fig. 1). Böj fingrarna inåt så att 
kanten på myntet kan vila i ”fickan” mellan tummen och pekfingret (Fig. 2).
Tryck till myntet för att hålla det på plats och sträck ut dina fingrar för att visa att myntet har 
försvunnit (Fig. 3). 

Hold mynten mellom tuppene av peke- og langfinger. 
Bøy fingrene innover så kanten av mynten hviler mellom tommelen og pekefingeren. 
Press mynten for å holde den på plass og bøy ut fingrene for å vise at mynten er borte. 

Hold mønten mellem din pege- og langfinger (Fig. 1). Bøj fingrene indad, så kanten af 
mønten kan hvile i folden mellem din tommel- og pegefinger (Fig. 2).
Tryk på mønten for at holde den på plads og stræk dine fingre ud for at vise, at mønten er 
forsvundet (Fig. 3).

At skjule en mønt eller et andet objekt i hånden, så publikum ikke kan se det, er et klassisk 
trylletrick.

Rekvisitter: En mønt eller et andet mindre objekt (ikke inkluderet)

Præsentation:
1. Hold mønten i midten af håndfladen med tommel- og lillefinger trykket svagt mod 
hinanden. Dette bevirker, at huden i håndfladen holder mønten på plads, lige akkurat nok 
til at den bliver siddende, når du bevæger hånden (Fig. 1).
2. Det kan virke lidt svært i begyndelsen, og du kan prøve med mønter i forskellige 
størrelser for at se, hvad der passer bedst i din hånd. Se på billedet, hvordan din hånd skal 
se ud, set fra tilskuerne. Du må ikke have stive fingre eller krumme hånd eller fingre for 
meget. Det vigtigste er, at den hånd som du gemmer mønten i, ser afslappet og naturlig ud 
(Fig. 2).

NO 53. Klassisk Neve

FI 54. Peukalokämmen-kadotus

SE 54. Ett mynt försvinner - tumtrick

NO 54. Tommelneve

DK 54. Tommeltricket

DK 53. Klassisk håndtrick

1 2 3
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Esittäminen: Pidä kadotettavaa esinettä vasemman käden peukalosi ja muiden sormiesi 
välissä. Kurota oikea kätesi vasemman käden päälle aivan kuin olisit nappaamassa esineen 
oikeaan käteesi. Sujauta oikea peukalosi esineen taakse samalla kun kierrät saman käden 
sormia esineen ympärille. Heti, kun oikea kätesi peittää esineen näköpiiristä, anna esineen 
tippua vasempaan käteesi. Sulje oikea kätesi löysälle nurkille ja nosta se ylös samalla, kun 
tiputat vasemman kätesi (joka pitelee esinettä) rennosti alas. On ensiarvoisen tärkeää, että 
yleisön huomio kiinnittyy oikeaan käteesi aivan kuin esine olisi siellä! 
Avaa nyt rauhallisesti oikea nyrkkisi ja näytä yleisölle, että esine on kadonnut! Samalla, kun 
avaat oikean nyrkkisi, voit sujauttaa vasemman kätesi housuntaskuusi ja tiputtaa esineen 
sinne. Harjoittele tätäkin temppua paljon ennen kuin esität sen!

Præsentation: Hold et objekt, som du vil trylle væk, mellem fingrene på venstre hånd 
(Fig. 1). Stræk højre hånd ud, som om du vil fjerne objektet med denne hånd. Din højre 
tommelfinger skal holdes bag objektet, når dine fingre på højre hånd krummer sig rundt 
om det (Fig. 2). Så snart objektet er dækket, lader du i hemmelighed objektet falde ned i 
din venstre hånd (Fig. 3). Luk højre hånd løst og hold den op imens din venstre hånd (med 
objektet gemt indeni) hænger ned ved din venstre side. Det er meget vigtigt at henlede al 
opmærksomhed på din højre hånd, som om at objektet er gemt i den (Fig. 4). Nu kan du 
langsomt åbne hånden for at vise, at objektet er forsvundet (Fig. 5). I mellemtiden sniger du 
venstre hånd ned i bukselommen, hvor du lægger objektet. Øv dig godt på dette trick inden 
du viser det.

Du behöver: Myntet i asken eller ett riktigt mynt eller någon annan småsak.

Utförande: Håll något, t ex ett mynt, som du vill trolla bort mellan din vänstra hands 
fingrar (Fig. 1). Sträck ut höger hand som om du ska ta saken med denna hand. Håll din 
högra tumme bakom myntet när högra handens fingrar sluter sig runt det (Fig. 2). Så fort 
myntet är dolt låter du i smyg myntet falla ner i din vänstra hand (Fig. 3). Stäng höger hand 
lite löst och håll upp den medan din vänstra hand (med myntet gömt i den) hänger ned vid 
din vänstra sida. Det är mycket viktigt att få all uppmärksamhet på din högra hand som 
om myntet är gömt i den (Fig. 4). Nu kan du långsamt öppna handen för att visa att myntet 
har försvunnit (Fig. 5). Under tiden smyger du ner vänster hand i byxfickan där du lägger 
myntet. Öva dig ordentligt på detta trick innan du visar det.

Gjennomføring: Hold en gjenstand som du ønsker skal forsvinne mellom fingrene og 
tommelen i din venstre hånd. Så strekker du høyrehånden mot den venstre som om du skal 
ta gjenstanden. Den høyre tommelen din må være bak gjenstanden mens fingrene på din 
høyre hånd krummer seg rundt gjenstanden. Så fort gjenstanden er dekket, lar du i skjul 
gjenstanden slippes ned i din venstre hånd. Lukk din høyre hånd i en løs knyttneve og hold 
den opp mens din venstre hånd (som skjuler gjenstanden) slippes ned mot din venstre side. 
Det er svært viktig å samle all oppmerksomhet på din høyre hånd som om gjenstanden er 
der! Du kan nå rolig åpne hånden og vise at gjenstanden har forsvunnet! Når du får den til 
å forsvinne, kan du snike venstrehånden din ned i bukselommen og slipp gjenstanden der! 
Husk å øve mye på dette før du prøver å opptre med det!

FI 55. Ranskalainen pudotus DK 55. Fransk drop

SE 55. Ett mynt försvinner - franskt fall

NO 55. Fransk Slipp

1 2 3 4 5
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FI TÄMÄN PAKKAUKSEN 55:N TEMPUN TAIKAVÄLINEET: DK SPECIELLE REKVISITTER TIL DISSE 55 TRICKS:

SE INNEHÅLL:

NO SPESIELLE REKVISITTER I DENNE PAKKEN MED 55 TRIKS:

1 taikasauva 1 tryllestav

1 Trollstav

1 Tryllestav

3 muovikuppia 3 plastikbægre

3 Koppar

3 Plastkopper

4 keltaista pehmopalloa 4 gule bolde

4 Gula bollar

4 Gul dusk

2 kannellista rasiaa 2 æsker med låg

2 Burkar med lock (stor och liten)

2 Boks med lokk

112mm arpakuutio 1 terning 12 mm

1 Tärning

1 12 mm terning

1 maila 1 skilt

1 Paddel

1 Åre

2 suurta vanupupua 2 store kaniner

2 Stora kaniner

2 Store kaninen

4 pientä vanupupua 4 små kaniner

4 Små kaniner

4 Små kaniner

1 rasian kansi (jossa kahdeksan reikää) 1 låg med otte huller

1 Burklock med 8 hål

1 Bokslokk med åtte hull

2 rasian pohja (jossa kahdeksan reikää) 1 æske med otte huller

1 Burk med 8 hål

1 Boksbunn med åtte hull

1 muovikolikko 1 plastikskive

1 Mynt

1 Plastmynt 

8 muovinaulaa 8 søm

8 Spikar

8 Spikere

1 Lota-malja 1 Lota-krukke

1 Indisk urna

1 Lota-vase

1 köysi 1 reb

1 Rep

1 Tau

1 Velhonpakka 1 konisk kortspil

1 Trollkarlens kortlek (avsmalnande kort)

1 Kortstokk med smalende kort

1 kumipeukalo 1 tommeltot

1 Konstgjord tumme

1 Tommeltupp

1 sateenkaarinauha 1 regnbuebånd

1 Band

1 Regnbuefarget bånd


