
 

SJAKKBRIKKER spikka i tre 

  
Du trenger: 

 Trepinner i ønsket tykkelse, helst ferskt (rått) trevirke 

 Spikkekniv 

 Sag  

 Maling 

 Egnet pappeske med lokk 

 Linjal til å måle opp sjakkrutene 

 Tusjer 

 

Slik gjør du: 

1. Skjær to markeringer rundt en pinne av ferskt løvtre. Rått løvtre er lett å spikke i. Rekker du ikke 

spikke alle sjakkbrikkene ferdig samme dag, pakk emnene inn i plast så de ikke tørker ut. Legg de 

gjerne kaldt.  

2. Spikk sjakkbrikkene slik at det er tydelig forskjell på de to gruppene, f eks kan den ene beholde 

bark nederst på brikken. Den andre gruppa kan være spikka glatt helt ned. Se illustrasjonsbilder. 

3. Skjær av barken med kniv på de sjakkbrikkene du ikke vil ha bark på. 

4. Spikk inn mot markeringene, form toppen på hver sjakkbrikke. F eks bør de to kongene ha krone. 

5. Når du har finspikket sjakkbrikka og er fornøyd, sager du av i passe lengde. Dette gjentas på alle 

brikkene. Pass på å sage rett så flata som hver sjakkbrikke skal stå på er plan og fin. Da vil 

sjakkbrikkene stå støtt. 

6. Lag sjakkbrikkene ulike slik som dronning, konge, bonde, tårn, løper, hest/springer, og med 

tydelig slektskap innenfor hver gruppe. 

7. Lag 8X2 bønder, 1X2 konger, 1X2 dronninger, 2X2 tårn, 2X2 løpere, 2x2 hester/springere.  

8. Mal sjakkbrikkene i de fargene du vil. 

 

Eske til sjakkbrikkene og sjakkruter 

Her er det brukt ei ferdig pappeske med lokk som det er malt sjakkrutemønster i bunnen. Selve 

esken er malt- sprayet med sølvmaling. Da har du både ferdig sjakkruter og oppbevaringseske i ett. 

Du kan gjerne lage sjakkruter i andre materialer, f eks tekstil. Sy en pose til alt sammen, både 

stoffet med sjakkruter og alle sjakkbrikkene. Her er det bare fantasien som setter grenser. 
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