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Tøj

I hvilken film optræder de figurer som har dette logo på 

deres tøj?

De Uovervindelige

J De Utrolige 

De Udødelige

Hvad hedder Rasmus Klumps fartøj?

J Mary

Lilly

Wilma

Hvilket køretøj er figuren Thomas?

En bil

Et løbehjul

J Et tog

Hvilken slags tøj blev fremstillet til kejseren i ”Kejserens 

nye klæder” ?

J Ikke noget – han bliver snydt

En rød kongekåbe

Jakke og bukser med guldbroderier

Hvad kalder man det tøj politiet har på?

Politikostume

J Politiuniform

Politijakkesæt

Hvad vil det sige at have spenderbukserne på?

At have sine fineste bukser på

J At være villig til at betale for andre

At have bukser på med et flot spænde



Hvad er et slagtøj?

Et hårdt opvredet håndklæde

J Et musikinstrument

En ketcher

Hvad er drejlstøj?

Støj fra en drejebænk

Et støjværn

J Kraftigt lærred til arbejdstøj eller uniform

Hvilken vævning er anvendt til dette stykke tøj?

Lærredsvævning 

Satinvævning

J Damaskvævning

Er dette et stykke tøj fremstillet ved 

At hækle

J At strikke 

At kniple 

Optøjerne på Den himmelske plads i Kina, foregik hvilket 

år?

1986

J 1989

1991

Hvad betyder at tøj er ”pret-a-porté” ?

Tøj der er nemt at tage på. 

Tøj der har været brugt før (genbrugstøj).

J Tøj i standardmål.

Linned blev brugt til at sy sengetøj af før i tiden, hvad var 

det vævet af?

Bomuld

Hamp

J Hør



Tøjjon er et ældre dansk ord, hvad betød det?

J En Laps

En lap

En las

Et fyrtøj blev brugt til at tænde lys med, hvad betyder ´fyr´ i 

denne sammenhæng?

Gnist

J Ild

Flamme

Pibetøjet betyder?

Den hvide krave som præsten har på i kirken

J Hver en trævl

Små blæseinstrumenter

Figuren Triste, fra filmen Inderst Inde, har en bestemt farve 

hud og tøj – hvilken?

J Blå

Grå

Grøn

Hvad er stentøj?

Tøj man brugte i stenalderen

J Et keramisk produkt

Sten som man slå Terre (Terninger) med

Hvad er utøj?

En person uden tøj på

Umoderne tøj

J Lus og lopper



Dette værktøj er?

En hammer

En skruetrækker

J En papegøjetang
 

Hvilken slags tøj kan man ikke hænge til tørre?

Badetøj

J Syltetøj

Sportstøj

Hvilken legetøjsfigur er ikke med i filmen Toy Story? 

Woody

Buzz Lightyear

J Shrek

Hvad er den korrekte betegnelse for dette?

Ridetøj

J Hovedtøj

Hestetøj

Tidligere hed det Tøjhusmuseet – hvilket navn har det nu?

J Krigsmuseet

Våbenmuseet

Uniformsmuseet

Hvad er navnet på Ikeas populære serie af skabe til tøj?

Ivar

Algot
J Pax

Hvilken værktøj skal bruges til denne skrue? 

J Torx skruetrækker

Krydskærv skruetrækker

Umbraco skruetrækker



Hvad hed det første bemandede månelandingsfartøj, som 

landede på månen i 1969?

J The Eagle

The Beagle

The Philae

Geleringsmiddlet, som er i mange frugter, og som gør at 

syltetøj ikke er flydende, hedder:

Auktin

Karotin

J Pektin

 Når et jetfly starter ved ”take off” hvor højt er 

sTØJniveauet?

80 dB

J 140 dB

160 dB

Sølvtøj er betegnelsen for brugsgenstande lavet af en 

sølvlegering, men hvad er nysølv fremstillet af?

Sølv, nikkel, kobber

J Kobber, nikkel, zink

Zink, sølv, nikkel

Stentøj bruger vi alle, men ved hvilken temperatur skal ler 

brændes for at blive til stentøj?

900 – 1050 grader

1050 – 1200 grader

J 1200 – 1350 grader

I den sang som indeholder teksten: "It was an itsy bitsi 

teenie winnie…", hvilket stykke tøj indgår i den?

Lingeri

J Bikini

Kjole



Hvilket mærke køretøj var det meste solgte i Danmark i 

2018?

Toyota

J VolksWagen

Ford


