
Byrjun

jól. 

Farðu fimm 
reiti til baka

Einn af 
jólasveinunum 
er með mjög 
stórt nef. 

Hver er það?

Hvað kallast 
síðasti dagur 

jóla?

Fjórum 
vikum fyrir 
jól hefst 

tímabil sem 
nefnist?

Þriðji 
jólasveinninn 
sem kemur 
til byggða 
heitir?

Hvað kallast 
síðasti dagur 

ársins?

Þú kaupir jólagjöf 
sem kostar 3.548, 

þú borgar með 
5.000 kr. Hvað 

færð þú mikið til 
baka?

56:7

Spilafélagi þinn 
er í svo miklu 
jólaskapi að 
hann ætlar 
aftur á 

byrjunarreit

Farðu þrjá 
reiti til baka

Á hvaða 
aðventukerti 
er kveikt á 

fyrst?

Hvað heitir 
síðasta 
aðventu- 
kertið?

Hvað heitir 
jólasveinninn 

sem kemur á 
undan 

Bjúgnakræki?

Hvað nefnist 
dagurinn sem 
er á undan 

aðfangadegi? 

Loka- 
reitur  

 Hvað kallast 
fyrsti dagur 

ársins?

8x7=
Klukkan er 11:00 á 

aðfangadags- 
morgni.  

Hvað eru margir 
klukkutímar í að 
klukkan slái 18:00

Einn jólasveinn 
er oft með mikil 
læti og klemmda 

putta. Hvaða 
sveinn er það?

Einn jólasveinninn 
laumaðist á 

skjáinn og leit 
inn um hann.  

Hvað var hann 
að gera?

Hvað eru 
mörg ljós á 
fjórum 180 

ljósa seríum? 

64:8 =

Þú ert 
óheppin/n og 

lendir í 
jólakettinum. 

Farðu á 
byrjunarreit.

Einn 
jólasveinninn 

er mjög 
forvitinn. Hver 

er það?

7x6

Hvað heita 
foreldrar 

jólasveinanna?

Afmælisdagurinn ræður því hver byrjar. Sá sem á afmæli í desember byrjar 
og svo koll af kolli.  Ef þið lendið á snjókarlinum með græna trefilinn þá þurfið 
þið að fara á reitinn sem þið voruð á áður en þið lentuð þar. Góða skemmtun! Út fyrir bókina



Byrjun

jól. 

Farðu fimm 
reiti til baka

GáttaþefurÞrettándinn Aðventa

Stúfur

Gamlársdagur1452 krónur8

Spilafélagi þinn 
er í svo miklu 
jólaskapi að 
hann ætlar 
aftur á 

byrjunarreit

Farðu þrjá 
reiti til baka

Spádómskertinu.

Englakerti SkyrgámurÞorláksmessa 
Loka- 
reitur  

Nýársdagur

567 klukkustundir. Hurðaskellir
Hann var að 
kíkja inn um 
glugga.

720 ljós 

8 

Þú ert 
óheppin/n og 

lendir í 
jólakettinum. 

Farðu aftur á 
byrjunarreit.

Það er 
Gluggagægir.42

Grýla og 
Leppalúði


