
12. partur - Túr við hundinum

16. desember

Føroyskt
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Gitti tú nakað rætt?
Hendi tað, sum tú gitti í forsøgnini í 11. parti?
• Um tú gitti okkurt rætt, skriva tað so her.

• Um tú gitti skeivt, hvør er so størsti munurin. Skriva her.

Omman og Niko
Eiri skilir ikki, hví omman ikki hartar Niko.  
Omman snakkar bara um mat, tá ið Eiri vil hava hana at siga okkurt við Niko.
• Hví man omman ikki harta Niko aftaná, at hann leyp á Eira? Greið frá.
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Føroyskt
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Sangur

Lygnin

Gjøgnumgataður standi eg
Tøgnin etur seg ígjøgnum meg

Úr rivum seyra ósvaraðir spurningar
Og nýklaktir ormar

Tú helt at um vit tiga 
So hevur tað einki at siga

Á varrum sært tú ósagdar tankar
Og storknaðar lygnir 

Hygg at mær!
Sært tú meg?
Sært tú lygnina skríggja?

Gjøgnumskygdur standi eg
Vitan perlar rein ígjøgnum meg

Í heilum sært tú glasklárar tankar
Og nýføddar vónir

Hygg at mær!
Sært tú meg?
Sært tú sannleikan syngja?

• Lurtið eftir sanginum.
• Lesið sangin.
• Finnið rímmynstur.
• Finnið rytmu.
• Tosið um innihaldið.
• Lýsið huglagið.
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Baka abbasaskegg

Abbasaskegg
Tilfar
300 g av sukri
250 g av margarini
4 eggjareyðar
400 g av hveitimjøli
1 tsk. av bakipulvuri
1½ dl av mjólk

Ímillum
4 spsk. av súltutoyi 

Omaná
4 eggjahvítar
200 g av sukri 

• Set ovnin á 200°.
• Rør sukrið og margarinið væl.
• Koyr eggjareyðarnar í, ein í senn, og rør 

væl ímillum hvønn. 
• Mjøl og bakipulvur verður rørt í saman við 

mjólkini. 
• Smyr ein skuffu uml. 35x25 cm við 

margarini og stoyt tilfarið í skuffuna.
• Baka kakuna í 20 min.

Omaná
Píska eggjahvítarnar væl. Tú veitst, at 
teir eru væl pískaðir, tá ið tú kanst venda 
ílatinum við botninum upp, og einki rennur 
úr. Píska sukri í eggjahvítarnar.

Tak kakuna úr ovninum, tá ið 20 min eru 
farnir. Smyr súltutoy á kakuna og síðan 
marengs. Set hitan niður á 160° og set 
kakuna inn aftur í ovnin í 15 min.

Heimkunnleiki
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Ítróttur
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Dansur
• Lurtið eftir sanginum Lygnin. 
• Farið í bólkar og gerið ymiskar dansir ella framførslur til sangin.
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