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Fantastiske Feer
Skattejagt for



GUIDE TIL PIÑATA-SKATTEJAGT FOR FANTASTISKE FEER
Forberedelse:

Skattejagten består af et skattejagtsbrev, 6 hints og en piñata, som indeholder skatten. Piñataen kan enten købes eller du 
kan lave den selv.

Derudover skal du bruge: 

 • Små hjemmelavede svampe på pind

 • Fisk – f.eks. vingummi, skumfisk eller fisk klippet ud af papir.

 • Tørklæde til at binde for øjnene

 • Guldspray, perler, elastisk snor, dykkerbriller, mel og opvaskebaljer eller lignende

 • Pap eller papir med våbenskjold

 • Små skåle med forskelligt mad til blindsmagning

 • Sværd eller piñatastav

 • Lille flaske med fe-støv (glimmer) og popcorn og slikposer til at fylde i piñataen

Sådan gør du:

Planlæg en rute hvor du placerer/gemmer de forskellige spor på forhånd (se sporene nedenfor).

Sørg for at børnene modtager brevet fra Ixia på dramatisk vis under fødselsdagen. Du kan f.eks. lægge brevet udenfor 
døren, banke på og gemme dig, så børnene selv opdager brevet. Hvis du syntes det er lidt for besværligt, kan du fortæl-
le, at du lige har været en tur i postkassen, hvor du fandt det her mystiske brev. 

Læs derefter brevet højt for alle børnene – men husk at leve dig ind i historien.

Når du har læst historien højt, er det vigtigt at du spørger børnene om de tør at hjælpe med at løse mysteriet. Formålet 
er at få dem begejstrede, så de bedre lever sig ind i historien. Når de indvilliger i at gå på skattejagt, giver du dem første 
hint, som leder dem hen til første post.
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Hint nr. 1

Hint nr. 1 læses op i forlængelse af skattejagtsbrevet:

”Der hvor svampene gror,  
finder I det næste spor.”

Nu skal børnene finde svampene som du har sat et sted i 
nærheden.

Ved svampene (små svampe i pap sat på træspyd og 
stukket i græsset) gemmes hint nr. 2, som er skattekortet.

Hint nr. 2

Hint nr. 2 er et skattekort – læs teksten højt:

”For at vinde tilbage det forsvundne magiske støv  
Jeg må advare jer, det bliver farligt – men alligevel prøv!  
Samil, den grusomme flagermus,  
han gemmer sig hjemme i sit usle og uhyggelige hus.  
Mit råd til jer lyder (det er ganske sikkert og vist): 
I må tømme hans spisekammer for ildelugtende fisk.  
Når han endelig sidder udmatte af vrede og sult,  
er tiden kommet til, at I laver tumult. 
Begiv jer nu ud på jeres farefulde færd,  
jeg kan mærke det onde, Samil er ganske nær!”

Lad børnene lede i nærheden efter de skjulte fisk. 

På en tørresnor eller en snor, hænger fiskene (lakridsfisk, 
vingummifisk eller skumfisk). Det er nu børnenes opgave 
at spise alle fiskene, med hænderne på ryggen.

Når alle fiskene er spist, udleveres 3. hint.

Hint nr. 3

Læs hint nr. 3 højt:

”Samil, han flygter! Skynd jer – følg hans spor. 
De magiske sten vil lede jer hen, hvor perlerne gror!” 

Børnene skal nu følge sporet af magiske sten (sten malet 
med guldspray).

Stenene fører hen til en voksen som står med én eller 
flere baljer fyldt med mel. I melet gemmer der sig fine 
perler.

Stil børnene op på række, giv dem dykkerbriller på og lad 
dem ”dykke ned” i melet og samle perler med munden .

Når alle har ”dykket efter perler” og efterfølgende sat 
perlerne på en snor så de danner et armbånd udleveres 4. 
hint.
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Hint nr. 4

Læs hint nr. 4 højt:

”Bring smykket til en våbensmed  
Han vil hjælpe jer med at skabe fred  
ved at give jer magiske våben  
til at dræbe flagermuse-tåben.”

Bed børnene finde et sted i nærheden markeret med et 
våbenskjold. Der kan de bytte smykket for et magisk våben.

Placer en voksen (Smeden) i nærheden sammen med et 
billede af et våbenskjold (kan f.eks. printes fra nettet).

Nå børnene ankommer spørger smeden: ”Hvad vil I?”

Når børnene har forklaret deres ærinde svarer smeden:

”Ok, men I skal bestå en prøve før jeg gi’r jer våben. Stol 
på jeres sanser og smag. Fortæl hvad det er – I skal have 
otte rigtige.”

Stil børnene op på række. Giv dem bind for øjnene og bed 
dem alle smage på forskellige ting – en ting hver! Det kan 
være vindruer, rosiner, æbler, chokolade, kiks, jordbær-
marmelade, ketchup, Nutella eller lignende.

Når alle børn har smag på tingene og gættet 8 rigtige eller 
mere, udleveres våbenet (sværdet eller piñata-staven) 
samt hint nr. 5.

Hint nr. 5

Læs hint nr. 5 op:

”Spid det onde hjerte, ram brystet på Samil! 
Husk al den gru og smerte – han er frygtelig og vild. 
I må alle ramme, før han endelig dør,  
så vi igen kan få fred og ro, som det sig hør og bør.”

Våbensmeden fører børnene hen til Pinataen

Råb: ”Der er Samil! Brug sværdet og slå ham ihjel!”

Alle børn stiller op på række og skiftes til at slå indtil flager-
musen er nedlagt.

Inden i piñataen finder de fe-støvet og popcorn.

Festøvet kan nu byttes med slikposer som fordeles mellem 
børnene. Du lover at aflevere fe-støvet til Ixia, så hun igen 
kan blive en lille og fiks fe, som kan hjælpe med blomster-
festivalen.

God fornøjelse med skattejagten!
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Våbensmedens skjold



Der var engang en fe som hed Ixia, som betyder Kronlilje - det var nemlig 
hendes mors yndlingsblomst og Ixia var jo netop en blomster-fe, så det 
passede jo faktisk meget godt til hende.

Ixia var en venlig og vellidt lille fe med langt, gyldent hår og store, grøn-
ne øje. Hun boede sammen med sin mor i en stor, smuk, engelsk rose 
lige midt i Pollendalen.

Hver morgen stod Ixia op, spiste et stykke dejlig friskbagt nektarbrød 
med pollenmarmelade og drak et stort glas morgen-dug med en snert af 
honning. Så kyssede hun sig mor farvel og fløj ud for at samle blomster-
støv, ligesom alle de andre feer.

Livet i Pollendalen var dejligt og Ixia var glad og tilfreds. Da hun i forbin-
delse med den store blomsterfestival, fik lov til at komme på holdet af 
feer som skulle finde pynt til den store balsal, var hun lige ved at revne af 
lykke – nu kunne livet da ikke blive meget bedre for en lille fe!

En dag da Ixia var ude for at samle lysblomster til den store festsal, kom 
hun ved et uheld ind i den mørke del af skoven. Hun havde haft svært ved 
at finde lysblomster nok og i skumringen var de meget lettere at se end 
ude i det strålende solskin.

Ixia havde fået øje på et særdeles stort og smukt eksemplar, som vokse-
de lige under en stor flok fluesvampe. Hun landede ved foden af svam-
pene og fandt sin kniv frem – men lige netop som hun skulle til at skære 
lysblomsten af, hørte hun en stemme kalde lidt væk: ”Hjææælp! Er der 
ikke nogen som kan hjælpe mig?”

Hun skyndte sig at følge stemmen, som blev ved med at jamre, og et 
øjeblik efter fik hun øje på et stort hul i jorden. Ixia gik hen til kanten og 
kiggede forsigtigt ned i hullet. Mellem tonsvis af rødder og grene, hang 
en gammel dame og jamrede.

”Hold ud”, råbte Ixia ned til hende. ”Jeg skal nok få dig op!” Hun fandt sin 
kniv frem, skar alle rødderne over og halede den gamle kone op.

Men ak, bedst som hun ville børste den gamles tøj rent for støv og skidt, 
forvandlede hun sig til en stor og modbydelig flagermus.

”Dit lille, godmodige fjols!”, hvæsede den og greb fat i Ixia. ”Samil elsker 
små saftige feer til aftensmad!” Den grinede ondt mens den greb hende 
i fødderne, vendte hende på hovedet og rystede hende, så alt det, hun 
havde i lommerne, faldt ud og ned på jorden.

Samil grinede og greb posen med festøv, som var landet lige ved hans 
store krogede fødder. ”Uhm, hvor heldigt! Jeg kan vist krydre dig med 
festøvet, så du bliver ekstra lækker!” Han savlede sultent ved tanken.

Ixia vred sig i hans krogede hånd. Heldigvis havde Samil ikke lagt mær-
ke til at hun stadig havde sin blomsterkniv. Hun lagde alle kræfter i og 
huggede til. Samil brølede af smerte og slap hende, og hun landede på 
jorden med et hårdt bump.

”Det skal du komme til at betale”, brølede han, men Ixia var for hurtig og 
hun spænede ud af lysningen så hurtigt som hun kunne. Samil stormede 
efter hende, men da det gik op for ham at hun ville slippe væk, greb han 
en lille grøn og lilla svamp som han med uhyggelig præcision kastede 
lige i nakken på hende. Hun blev dækket af svampestøv, men selvom 
hendes øjne løb i vand skyndte hun sig videre i sikkerhed ind i skoven.

Ixia stormede afsted indtil hun pludselig stod i en lille lysning. Hun hev 
efter vejret mens hun kiggede sig nysgerrigt omkring. Sikke et mærke-
ligt sted. Alt så så småt og anderledes ud. Blomsterne, som plejede at 
være store som huse, var nu pludselig på en størrelse med hendes hånd-
flader, og sommerfuglene som flagrede legende rundt i sollyset, var ikke 
længere end hendes tommelfinger.

Forvirret satte hun sig under et gammelt bøgetræ. Hvad mon der var 
sket? Hun kløede sig i håret, mens hun tænkte sig grundigt om. Det 
måtte være den pokkers svamp, som Samil havde ramt hende med, der 
var skyld i alt dette postyr. Hun var altså pludselig blevet stor, og uden 
sit fe-støv vidste hun ikke, hvordan hun skulle blive normal fe-størrelse 
igen. Ixia anede ikke sine levende råd. Hvordan skulle hun dog skaffe 
fe-støvet tilbage?

”Åh, hvad skal jeg dog gøre?”, tænkte hun. Men så fik hun en god idé: ”Jeg 
beder alle mine stærke og modige venner om at hjælpe mig. Hvis vi er 
mange nok kan vi måske narre Samil og skaffe mig festøvet tilbage.”

Så satte Ixia sig ned og skrev breve til nær og fjern. Et af dem er til jer, 
for hun har hørt, at I er meget modige. Hvis I tør komme hende til hjælp, 
og ikke er bange for at blive fortryllet af den frygtelig Samil, kan I dra-
ge ud for at finde fe-støvet, så hun igen kan blive en lille, fiks fe og hjæl-
pe til med blomsterfestivalen – for uden hende bliver den nemlig ikke til 
noget.  

Tør I det?



Der hvor svampene gror,  

finder I det næste spor.



For at vinde tilbage det forsvundne magiske støv  
Jeg må advare jer, det bliver farligt – men alligevel prøv!
 
Samil, den grusomme flagermus,  
han gemmer sig hjemme i sit usle og uhyggelige hus.  

Mit råd til jer lyder (det er ganske sikkert og vist): 
I må tømme hans spisekammer for ildelugtende fisk.  

Når han endelig sidder udmattet af vrede og sult,  
er tiden kommet til, at I laver tumult.
 
Begiv jer nu ud på jeres farefulde færd 
Jeg kan mærke, den onde Samil er ganske nær!



Samil, han flygter!  
Skynd jer – følg hans spor. 

De magiske sten vil lede jer hen,  
hvor perlerne gror!



  Bring smykket til en våbensmed  
Han vil hjælpe jer med at skabe fred  

  ved at give jer magiske våben  
til at dræbe flagermuse-tåben.



Spid det onde hjerte, ram brystet på Samil! 
 Husk al den gru og smerte – han er frygtelig og vild. 

I må alle ramme, før han endelig dør,  
 så vi igen kan få fred og ro, som det sig hør og bør.


