
Systematik: brug grøn eller lysegrøn karton til alle brikker med addition/plus. Også Quiz & mix brikker. Laver du flere eksemplarer af den samme trekant, så undgå sammenblanding ved fx at sætte en kort streg under et ord i hver lille trekants 

midte (FØR LAMINERING): første sæt: sæt en streg under ADDITION. Andet sæt: sæt en streg under ADDITION osv. Spar arbejde ved laminering på en maskine, der kan laminere med 150-175 microner, så holder det efter du skærer. Skær med 

en rulleskæremaskine og skær vandret først. Afstanden mellem de små trekanter er lavet, så et skær i midten er nok. Det kan være godt at øve, hvordan det laminerede skal ligge i skæremaskinen, ved at øve på en udskrift på et alm A4 ark. 
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Systematik: brug grøn eller lysegrøn karton til alle brikker med addition/plus. Også Quiz & mix brikker. Laver du flere eksemplarer af den samme trekant, så undgå sammenblanding ved fx at sætte en kort streg under et ord i hver lille trekants 

midte (FØR LAMINERING): første sæt: sæt en streg under ADDITION. Andet sæt: sæt en streg under ADDITION osv. Spar arbejde ved laminering på en maskine, der kan laminere med 150-175 microner, så holder det efter du skærer. Skær med 

en rulleskæremaskine og skær vandret først. Afstanden mellem de små trekanter er lavet, så et skær i midten er nok. Det kan være godt at øve, hvordan det laminerede skal ligge i skæremaskinen, ved at øve på en udskrift på et alm A4 ark. 
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Systematik: brug grøn eller lysegrøn karton til alle brikker med addition/plus. Også Quiz & mix brikker. Laver du flere eksemplarer af den samme trekant, så undgå sammenblanding ved fx at sætte en kort streg under et ord i hver lille trekants 

midte (FØR LAMINERING): første sæt: sæt en streg under ADDITION. Andet sæt: sæt en streg under ADDITION osv. Spar arbejde ved laminering på en maskine, der kan laminere med 150-175 microner, så holder det efter du skærer. Skær med 

en rulleskæremaskine og skær vandret først. Afstanden mellem de små trekanter er lavet, så et skær i midten er nok. Det kan være godt at øve, hvordan det laminerede skal ligge i skæremaskinen, ved at øve på en udskrift på et alm A4 ark. 
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Systematik: brug grøn eller lysegrøn karton til alle brikker med addition/plus. Også Quiz & mix brikker. Laver du flere eksemplarer af den samme trekant, så undgå sammenblanding ved fx at sætte en kort streg under et ord i hver lille trekants 

midte (FØR LAMINERING): første sæt: sæt en streg under ADDITION. Andet sæt: sæt en streg under ADDITION osv. Spar arbejde ved laminering på en maskine, der kan laminere med 150-175 microner, så holder det efter du skærer. Skær med 

en rulleskæremaskine og skær vandret først. Afstanden mellem de små trekanter er lavet, så et skær i midten er nok. Det kan være godt at øve, hvordan det laminerede skal ligge i skæremaskinen, ved at øve på en udskrift på et alm A4 ark. 

 

  

 

 

 

Trekantens 

spids 

En brain-break fra 

www.trine-evald.dk 

 

ADDITION 

Level 05 – 4 

trine-evald.dk 

ADDITION 

Level 05 – 4 

trine-evald.dk 

ADDITION 

Level 05 – 4 

trine-evald.dk 

ADDITION 

Level 05 – 4 

trine-evald.dk 

ADDITION 

Level 05 – 4 

trine-evald.dk 

Overskrift/vejledning/  

forside. 

 

25 + 7 

58 + 6 41 28 + 7 

57 + 6 18 + 6 

32 

64 

63 24 

35 32 + 9 

MATEMATIK 

 ”..2-9 plus 6-9” 

ADDITION / PLUS 

Level 05 - 4 
Forfatter og udgiver: trine-evald.dk 



Systematik: brug grøn eller lysegrøn karton til alle brikker med addition/plus. Også Quiz & mix brikker. Laver du flere eksemplarer af den samme trekant, så undgå sammenblanding ved fx at sætte en kort streg under et ord i hver lille trekants 

midte (FØR LAMINERING): første sæt: sæt en streg under ADDITION. Andet sæt: sæt en streg under ADDITION osv. Spar arbejde ved laminering på en maskine, der kan laminere med 150-175 microner, så holder det efter du skærer. Skær med 

en rulleskæremaskine og skær vandret først. Afstanden mellem de små trekanter er lavet, så et skær i midten er nok. Det kan være godt at øve, hvordan det laminerede skal ligge i skæremaskinen, ved at øve på en udskrift på et alm A4 ark. 
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