
 

 

Flaska och snöre 
 
Effekt: En fastnar på ett vanligt snöre, men släpper när du vill. 
  
Material: En ogenomskinlig flaska, ett skosnöre och en liten gummi-kula,  
                 precis lagom stor för att gå ner i flaskan.. 
 
Utförande: Låt publiken undersöka både flaskan och snöret. Under tiden gömmer du gummikulan i handen. 
Tag först tillbaks flaskan och smussla obemärkt i gummikulan, medans du tar tillbaks skosnöret. 

  
För ner repet en bit i flaskan, och vänd sedan upp och ner på alltsammans. Kulan faller då ner mot flaskhalsen 
och kilar fast sig mellan glaset och snöret. Drag lite försiktigt i snöret för att känna att det kilats fast ordentligt, 
innan du släpper det. För publiken är det obegripligt vad som håller kvar snöret i flaskan. 
Håll snöret spänt och vänd alltsammans rätt igen. Du kan nu låta flaskan hänga och gunga i snöret! 
 
För att lossa snöret, trycker du ner det en bit i flaskan, så att kulan lossnar och faller till botten. Lämna genast 
ut snöret till undersökning, samtidigt som du i smyg tippar på flaskan och smugglar ut kulan, som du gömmer i 
handen, och även flaskan är nu redo att undersökas igen. 

  
Papper till pengar 
 
Effekt: Du förvandlar en bunt papperslappar till sedlar. 
 
Material: 6st sedlar, 6st papperslappar i samma storlek och lite gummiklister. 
 
Förberedelser: Vik både papperslapparna och sedlarna på mitten. Limma ihop två          
av sedlarna med två av papperslapparna, så att det bildar ett korts, som på bilden. 
(Fördelen med att använda gummiklister är att du kan ta loss sedlarna igen, om du skulle tröttna på tricket.) 
Placera resterande sedlar i en fjärdedel av korset och resterande papperslappar i en angränsande fjärdedel  
(se bilden). Vik sedan korset så att enbart vitt papper syns från båda sidorna.  
(D.v.s. vik ihop fjärdedelarna med sedelmotiv och vik upp de vita papprena helt.) 
Placera bunten i ett litet kuvert eller plånboken, så är du alltid redo att göra tricket. 
 
Utförande: Håll bunten i vänster hand, så att handen täcker de hopvikta sedlarna. Vika de vita papprena från 
båda sidor. Vik ihop bunten. Lägg andra handen över, samtidigt som du viker runt den fjärdedel som är vit på 
ena sidan och har sedel på den andra. Detta görs enklast genom att hålla den fliken orörlig och vända över 
resten av bunten, samtidigt som du blåser på den för magins skull. Vik nu upp bunten så att alla sedlarna syns 
(samtidigt som du täcker de hopvikta papprena med handen) och visa dem en i taget från båda sidor. 
 
Tricket passar så klart extra om du ska handla någonting och upptäcker att du inte har tillräckligt med pengar på dig. ☺ 
 
Istället för att börja med helt vita papper, kan du använda bitar urklippta ur någon sorts magasin. Fördelen med det är att de olika 
glatta färgerna gör att man inte tänker på att kanterna på sedlarna har en något annan nyans än pappret, om man ser bunten från sidan.  
 
 

Känna färg med fingrarna 
 
Effekt: Utan att titta känner du vilken färg olika legobitar har. 
 
Material: Ca 12st lika dana legobitar, två av varje färg.  
 
Förberedelser: Sätt ihop ena uppsättningen bitar i en ordning som du memorerar och stoppa dessa i bakfickan. 
 
Utförande: Berätta att du har en magisk förmåga att känna vilken färg legobitar har utan att titta på dem. Räck över 
de sex lösa bitarna till en åskådare. Be att han blandar dem ordentligt och sedan ger dem till dig bakom ryggen, så att 
du inte har någon chans att se vilken som är vilken. 

 
Sätt nu ihop bitarna till en stapel, medans du låtsas att du håller på och känner på färgerna. Byt nu i smyg ut den 
blandade stapeln med den förberedda i bakfickan, där du vet i vilken ordning bitarna sitter. Nu är det bara att ta av en 
bit i taget från toppen av stapeln, låtsas att du känner av färgen noga (tveka gärna lite grann för effektens skull). Säg 
högt vilken färg du ”känner” att det är på biten och lägg fram den på bordet för undersökning. 
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Oförstörbara inbjudan 
 
Effekt: Ett sönderrivet inbjudningskort blir helt igen. 
 
Material: 2st kuvert och 2 inbjudningskort, något mindre än kuverten och ett limstift. 
 

Förberedelser: Fläk ut båda kuverten som på den första bilden.  Från det ena kuvertet klipper du nu bort alla flikar 
utom den översta, så att bara baksidan (lite svagt konformad) och toppenfliken återstår. Stryk på lim längs med 
kanterna på framsidan av den nedre delen av den tillklippta biten och längs med kanterna på baksidan av den övre 
delen. Placera denna ovanpå det utfläkta kuvertet, med det hela inbjudningskortet i mellan. Vik in och limma ihop 
sido- och botten-fliken på kuvertet.   
 
Om du har lyckats, ska du nu ha någonting som ser ut som ett helt kuvert, men som har en inbyggd dubbelvägg 
längst bak, där det ena inbjudningskortet ligger gömt. Det andra kortet placerar du i kuvertet som vanligt och stänger 
till det. 
 
Utförande: Öppna kuvertet och tag ut kortet. Riv det i bitar. Lägg bitarna i kuvertet och slicka igen det. Knäpp med 
fingrarna. Riv av kortsidan på kuvertet och plocka ut det hela kortet. Samtidigt som du visar upp det, lägger du 
diskret tillbaks kuvertet i fickan, för att undanröja bevisen. Om du vill ligga ytterligare ett steg före, kan du ha ett annat lika dant 
kuvert (hopklistrat, med avriven kortsida) i fickan att ta upp och lämna till undersökning om någon skulle fråga. ☺ 
 
 

Magiska meddelandet 

 
Effekt: En symbol som åskådaren ritar på en sockerbit dyker upp i åskådarens handflata. 
 
Material: En sockerbit, en blyertspenna och ett glas vatten. 
 
Utförande: Låt åskådaren rita valfri symbol eller bokstav på ena sidan av sockerbiten, 
samtidigt som du i smyg fuktar din högra långfingertopp i vattnet. Visa upp sockerbiten 
så att alla ser den. Tryck sen i hemlighet långfingret hårt mot symbolen, så att den 
kladdar av sig där, utan att någon ser det och släpp sedan ner den i glaset. 
 
Be åskådaren hålla ut ena handen, med handflatan nedåt. Fatta handen som på bilden och 
tryck i smyg långfingret mot åskådarens handflata. (Det gör att symbolen från ditt långfinger 
kladdar av sig till åskådarens handflata, utan att han märker det.) Placera åskådarens hand  
ovanför mynningen på glaset och be honom koncentrera sig noga på symbolen han ritade,   
samtidigt som sockerbiten löser upp sig. 
 
När sockerbiten lösts upp ber du åskådaren titta i sin egen handflata, där han hittar symbolen! 
 

   

 

Växande blomman 
 
Effekt: En målad blomsterknopp, på ett singerat kort, slår ut. 
 
Material: En bunt visitkort med vita baksidor, pennor och en bred gummisnodd 
 
Förberedelser: På baksidan av alla korten, utom ett, målar du en blomma i en kruka, som 
på bilden. Det sista kortet klipper du av på mitten, lägger ena halvan överst i bunten och 
målar en blomsterknopp på (se nästa bild). Sedan sätter du gummisnodden runt bunten, så 
att den döljer skarven (se nedersta bilden). 

 
Utförande: Visa upp bunten med kort och be åskådaren skriva sina initialer på 
blomkrukan på det översta kortet. Be åskådaren hålla ut ena handen, samtidigt 
som du vänder bunten upp och ner. Drag ut kortet han signerade (nu det 
understa i bunten) med motivet nedåt och lägg det i åskådarens hand. (Det halva 
kortet med knoppen blir kvar i bunten, så att han nu, utan att veta det, håller i ett 
kort med utslagen blomma. Stoppa undan bunten. 
 
Be honom lägga sin andra hand över kortet och koncentrera sig på att få blomman att slå ut. När han sen tittar på kortet kommer han 
att bli förvånad, eftersom han kan se att det faktiskt är samma kort som han signerade, trots att blomman då bara var en knopp! 
 
 

 

 

 

Mer information om trollkarlen Mr. Dannyman finner du på: www.Dannyman.se 

 
 


