
Spilleteknik for spilfører

Efter udspillet lægger bordet (den blinde) sine kort ned og spilfører skal nu forvalte både sine egne 
og bordets kort. For at gøre dette bedst  muligt lægges en spilleplan og der gøres brug af forskellige 
teknikker. Der kan skrives hele bøger om dette emne – nedenfor gennemgås de grundlæggende ting. 
Se også lærebogen.

Spilleplan

Som det første efter bordet er lagt ned vurderer spilfører sine kort og lægger en 
spilleplan. Det kan være svært at gøre for hele spillet så start med at planlægge hvad 
du gør først og hvad du derefter gør.

Trække trumf

Det er oftest en god ide at trække trumf så tidligt som muligt, med mindre du har brug 
for aftrumfninger på den ”korte hånd” (den hånd der har færrest trumfer). Hold styr på 
antallet af trumfer (tæl dem der er gået) så du ikke bruger unødige trumfer på at 
trække modstandernes.

Rejse stik

At rejse stik vil sige at presse modstandernes store kort ud i en farve for derved at gøre 
nogle af sine egne kort i farven til de største.

Knibning

At knibe vil sige at man ikke bruger det højeste kort i en farve med mindre modparten 
stikker. Eksempel:

ED954 T86

Her spiller man 6’eren op mod ED (en gaffel). Hvis modparten stikker med kongen 
stikker man over med Esset og man har nu 2 stik i farven. Stikker modparten med et 
mindre kort nøjes man med Damen. Sidder Kongen ”i plads” har du 2 stik, sidder 
Kongen ”ude af plads” har du kun et stik (men du har forsøgt).



Opspil

Bruges når man ikke kan knibe. Eksempel:

E873 D942

Her er der ikke mulighed for knibning, da du ikke har en ”gaffel”. Bedste teknik er at 
trække Esset og derefter spille 3’eren op mod Damen. Stikker modparten i 
mellemhånd lægger du en lille og har nu rejst Damen. Stikker han ikke med Kongen 
stikker du med Damen – sidder Kongen ”i plads” får du stikket; gør den ikke får du 
ikke stik på Damen (men du har forsøgt).

Det kan være svært at holde styr på alle farverne og hvor mange kort der er gået i hver enkelt. Start 
med at holde styr på trumferne og en enkelt interessant sidefarve.

Knibning er en meget vigtig teknik. Husk: Knibninger lykkes kun hver anden gang, så vær 
forberedt på at det ikke altid giver stik.


