
 

Knucklebone terning (knogleterning) 
 

Navn på genstand Knogleterning 

Anbefalet alder (fra...) Fra 10 år 

Relaterede STEAM -områder Science, Engineering, Mathematics 

Nødvendige Materialer 3D Printer 

PLA 

Vejledning trin for trin Trin 1. Opstilling af alle materialer og 

gennemgang af instruktionerne og modellerne. 

 

Trin 2. Fremstilling af knoglerne. 

 

Samlet varighed: 1 time og 40 min. 

 

Trin for trin: hvordan man bygger knogleterningerne 

 

Trin 1 

  

Tidsforbrug: 10 min. 

 

     Saml alle materialerne, og se på vejledningen. 



 

 

Alle dele klar til brug. 

 

 

 

Trin 2 Fremstilling af knogleterningerne 

  

Tidsforbrug: 1 time 30 min. 

 

 

      

 

Lav disse knogleterninger af plastik ved hjælp af en 3D-printer ved at downloade 

filen fra dette websted:  

 

https://www.thingiverse.com/thing:1036458 

 

https://www.thingiverse.com/thing:1036458


 

 

 

Spil!   

 

Et knucklebone er en lille knogle. Talus er en ledknogle, der findes i 

fodrodsknoglen (carpus) på bagbenene hos får og geder. 

 

 

I antikken brugte grækerne og romerne disse knogler til terningespil, hvor de 

forsøgte at opnå bestemte kombinationer.  

 

En knucklebone har fire forskellige sider:  



 
- Af de to brede sider er den ene konveks og den anden konkav.  

- Af de to smalle sider er den ene flad, den anden bøjet.  

 

Fladerne fik tildelt værdier, og der blev indgået væddemål om summen af tallene 

på de resulterende flader: 

Den flade flade side "planum" er 1 værd, 

Den konkave (hule) flade "Supinum" er 3 værd, 

Den konvekse flade (bule) "pronum" er 4 værd, 

Den bøjede flade "tortuosum" er 6 værd. 

 

Det moderne spil er helt anderledes. Det består af 5 knoer af metal eller plastik, 

hvoraf den ene er malet rød, kaldet faderen. 

 

I det gamle spil blev der normalt kastet fire knogleterninger på samme tid eller 

efter hinanden.  

 

Romerne kaldte den mest værdifulde side“ Venus”, når alle fire knogleterninger 

var på forskellige sider og den dårligste, der fik navnet Canis (latin for hund), var 

de alle på den smalle flade side (gribesiden).  



 
 

Eksempel på et spil   

 

- man skiftes til at kaste fire knogleterninger på samme tid  

- Hvis han får et venusskud, tager spilleren den fælles pulje  

- Hvis ikke, hælder han i den fælles krukke det beløb, der svarer til summen af de 

tal, der svarer til de opnåede ansigter (Tortuosum = 6, Pronum = 4, Supinum = 3, 

Planum = 1)  

 

Hvem vinder? 

 

 

Resources 

https://scientificsentence.net/Equations/Maths2/probabilites/index.php 

http://vivienfrederic.free.fr/probas/Lesosselets.pdf 

 

https://museedujeu.ch/wp-content/uploads/2016/09/01_Osselets_dossier.pdf 

https://scientificsentence.net/Equations/Maths2/probabilites/index.php
http://vivienfrederic.free.fr/probas/Lesosselets.pdf

