
Vraaaa! Ett vrål hörs från skogen, det är ett 
mjölkmonster som fått vittring på din hink med 
mjölk. Du blir så rädd att du spiller ut hälften. 

Men ingen fara! Du får påfyllning av en ko som är 
ute och spatserar. 

Halka fram två steg!

Ett mjölkmonster studsar fram från ingenstans, 
rycker åt sig din hink med mjölk och dricker upp 
allt i en klunk! Hoppa tillbaka tre steg.

Men bara lugn, bonden har hört vad som hänt och 
kommer springandes med ny mjölk till dig!

Ett ledset mjölkmonster står och snyftar bakom en 
gran. Det är monstrets födelsedag idag, men det 
verkar alla ha glömt! Du måste göra monstret
glad igen. 

Sjung ”Ja må du leva” – men använd bara ordet 
mjölk. Annars måste du hoppa tillbaka fem steg!

Tre studsiga mjölkmonster vill göra gymnastik, hoppa 
upp och visa dina bästa hopp i femton sekunder. 

Annars måste du hoppa tillbaka tio steg! 

Ett hungrigt mjölkmonster ska koka soppa och 
undrar vilken ingrediens som gömmer sig i ordet 

Svar: lök

Du har tur! Du hittar en hink med mjölk som ett 
glömskt mjölkmonster glömt bort. 

Tjoho! Ta upp ett hink-kort till.

Morr! Ett hungrigt mjölkmonster störtar fram ur 
skogen och biter hål i din hink! skynda dig till 
närmaste hink-lagning.

Ett snällt och mätt mjölkmonster frågar om du vill 
stanna och prata lite, du vågar inte annat än att 
säga ja.

Stå över ett kast, men som tack får du en hink 
mjölk av mjölkmonstret! Ta upp ett hink-kort till.





Ett frågvist mjölkmonster undrar hur många 

Alternativ:
A. 20 dl
B. 10 dl
C.  9 dl

Svar: 10 dl. 

Ett litet mjölkmonster undrar om du vet hur 

Alternativ:
A. 10 kg
B. 1 kg
C. 11 kg

Svar: ungefär 1 kg.

Ett fundersamt mjölkmonster undrar vad mjölk och 

Svar: färgen vit

Ett hungrigt och glömskt mjölkmonster undrar vad 
det är som börjar på k och passar så bra att äta

Alternativ:
A. krita
B. kantareller
C. kakor

Svar: kakor

Ett klurigt mjölkmonster undrar vilken råtta som 

Svar: dammråttan

Knakelibraak … ett stort mjölkmonster kommer 
fram ur skogen och nafsar efter din hink med 
mjölk, du blir så skärrad att du studsar tillbaka
två steg!

Ett surt mjölkmonster står och surar längs vägen.
Du måste gör en dans så att monstret blir på
bättre humör!

Ställ dig upp och gör dina bästa moves i tio sekunder. 
Annars måste du hoppa tillbaka tre steg! 





Ett ensamt och ilsket mjölkmonster hoppar fram ur 
skogen för att skrämmas. Men du låtsas som 
ingenting. Istället är det någon annan som blir 

(välj en annan spelare)

Ett hungrigt och uttråkat mjölkmonster vill se 
något kul. Du måste springa tre varv i rummet 

som en ko.

Annars dricker monstret upp all mjölk i din hink och 
du får hoppa tillbaka till bondgården för att 
hämta ny!

vilken ingrediens som gömmer sig i ordet mjölk och 

Svar: mjöl

Vrååål! Ett hungrigt mjölkmonster stormar fram ur 
skogen. Du ramlar baklänges, hinken slår i en sten 
och det blir ett stort hål! Skynda dig till närmaste 
hink-lagning innan all mjölk rinner ut! 

Whooha! Ett argt och hungrigt mjölkmonster 
kommer fram ur skogen och sträcker sig efter din 
hink med mjölk!

Du lyckas precis hoppa undan – hoppa fram fyra 
steg. En annan spelare är inte lika snabb som du 
och snubblar tillbaka åtta steg!

(välj en annan spelare)

Skriiik! Och vrål! Ett vrålhungrigt mjölkmonster 
biter hål i din hink med mjölk! Skynda dig bort till 
närmaste hink-lagning innan all mjölk rinner ut!

Ett mjölkmonster som är på mycket bra humör 
bjuder dig på milkshake, gott – men du blir så kall 
att du börjar skaka!

Skaka tillbaka tre steg! 

Ett knakande och skrapande ljud hörs, det är ett 
mjölkmonster som smyger efter dig. Men du 
springer snabbt därifrån – hoppa fram fem steg!

Mjölkmonstret får istället fatt på en annan spelares 
hink – som får hoppa tillbaka till bondgården och 
hämta ny mjölk!

(välj en annan spelare)




