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Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Set 8 Set 9 Set 10 
sur ungt bil hold kind hæk mad park bort fan  

mur tungt hvil hop find heks bad bark hjort van 

hus mund mil tolv bind seks bat tabt kort svag 

hjul sund mild kold ben vejr had smart dog slag 

gul ond ild prop men svær kat snart tov smag 

fugl vås ilt krop stik sær hat start lov flag 

fuld mås vild job slik hjelm grædt sart plov flad 

mus mos kig flok blik hjælp sans fart flov sal 

kur kål gik flot sen færd dans rart flår hval 

klub kul skidt slot lidt hest dansk kar slår sav 

lup hul smidt blåt hedt gæst bræt par norm sag 

kurs pung slidt kop midt fest træt gabt form tal 

sur ungt bil hold kind hæk mad park bort fan  

 

Set 11 Set 12 Set 13 Set 14 Set 15 Set 16 Set 17 Set 18 Set 19 Set 20 
tyr sølv bryst børn jord blad sjæl ferm glip rov 

fyr føl trøst bjørn bor blid sjal term klap rav 

dyr kød høvl tjørn mord ble sjov tern klip rev 

styr skød bøvl først mor bly sov fjern glas brev 

styrt sød brøl tørst gro blå chok jern glat brag 

ry nød brøk størst tro blot sok fersk glad grav 

by mør frøs dør bro blok fang hersk gled vrag 

lys dør  frø rør korn plot sang hverv klag drev 

lyn gør  bøn før torn plet seng dværg klæg kræv 

hyg gøs skøn tør horn plus sjusk sværg klam lyv 

byg mønt køn strøm fod plads fusk bær klem tyv 

tyk pynt løn drøm flod plat fisk er glem syv 

tyr sølv bryst børn jord blad sjæl ferm glip rov 

 

Set 21 Set 22 Set 23 Set 24 Set 25 Set 26 Set 27 Set 28 Set 29 Set 30 
jagt ren gift biks fynsk pas borg post grøft løv 

magt send gigt niks synsk bas sorg kost drøft løb 

lagt lænd gris fiks fyld gas torv shop røst løs 

slank flæsk grin flint hyld alf fort snob ryg døs 

stank frisk hiv blindt byld alk hårdt stop rødt høst 

skank læn fleece klint bylt alt skår kok søm kyst 

lam pæn fnis ve lyst valg spår nok søn lyst 

har pen niv se dyst fald står lok dømt hørt 

bar spær liv ske  tyst salg torsk wok tømt ført 

rar skær siv sne syl fast norsk dom ømt kørt 

dam stær hist slips syr kast snork tom røb pløk 

kam svær sidst clips syg hast stork vom krøb gløgg 



 

  

 

 

Set 31 Set 32 Set 33 Set 34 Set 35 Set 36 Set 37 Set 38 Set 39 Set 40 
jagt ren gift biks fynsk pas borg post grøft løv 

magt send gigt niks synsk bas sorg kost drøft løb 

lagt lænd gris fiks fyld gas torv shop røst løs 

slank flæsk grin flint hyld alf fort snob ryg døs 

stank frisk hiv blindt byld alk hårdt stop rødt høst 

skank læn fleece klint bylt alt skår kok søm kyst 

lam pæn fnis ve lyst valg spår nok søn lyst 

har pen niv se dyst fald står lok dømt hørt 

bar spær liv ske  tyst salg torsk wok tømt ført 

rar skær siv sne syl fast norsk dom ømt kørt 

dam stær hist slips syr kast snork tom røb pløk 

kam svær sidst clips syg hast stork vom krøb gløgg 

jagt ren gift biks fynsk pas borg post grøft løv 
 

Set 41 Set 42 Set 43 Set 44 Set 45 Set 46 Set 47 Set 48 Set 49 Set 50 
port lad luft lim sejl gab tak strand skrap klask 

lort lag lift rim savl gal pak stram skrat plask 

bod las loft rids hagl dal pap streg skridt plast 

jod lav laks ris hen bal kant strejf skrå kvast 

mod tag vaks last held band kendt stress skru knast 

klo tab vagt lyst hæl bøn tændt strik skrig pist 

kro sad vægt list fæl dram tynd strit skrud pisk 

kno gad lår rem frem gram tand strip skred test 

knob sval vår rom from bak pil strib skreg tæsk 

stor kval vend rum selv buk pøl stryg skrald mæsk 

snor karl vind læg snøvs duk køl strø skræl elsk 

spor mal lind læs snavs dæk kæl strå skræm ældst 

port lad luft lim sejl gab tak strand skrap klask 


