
Melissa and Doug 
 

Magi sæt 
 
Udpakning:  
Tag alle tryllerekvisitterne ud og åben tryllekassen som vist på figur 1, så åbningen vender mod 
dig.  
Den kasse, som rekvisitterne opbevares i, er også din tryllescene og tryllebord, som alle dine 
tryllerekvisitter kan gemmes i, når du laver tryllerier.  
 
Den Store Flugt 
Tryllekunst: Gem en kasse inden i en anden kasse og få den til at forsvinde! 
 
Sådan gør du:  
Tag det flade stykke med hul i ud. Fjern den indre kube, som faktisk består af to dele (se figur 1). 
Vær påpasselig med at holde de to stykker sammen, så publikum ikke opdager, at kuben faktisk 
kan deles i to dele.  
Vis publikum kuben for at lade dem tro, at den er hel og i ét stykke.  
Hold kuben og tryk på hjørnerne som vist på figur 2. På den måde holder du kuben samlet i ét 
stykke, mens du kan gøre dig klar til næste skridt.  
Stil kuben BAGVED tryllekassen for at gemme den for publikum og giv slip på hjørnerne (figur 3) 
Den inderste kube glider ud. Vis publikum den ydre kube, som stadig er i din hånd, mens du sørger 
for, at publikum ikke kan se de to åbne sider på dem ydre kube. 
Stil den ydre kube i æsken med udskæringerne vendt som vist på figur 4 og sæt topstykket med 
hul i tilbage på plads.  
 
Nu vender du siden med udskæringerne ud mod publikum, og det ser nu ud, som om kuben er 
forsvundet! 
 
(Fordi publikum ikke ved, at det kun er den ydre del af kuben, som jo har kun har to sider, de i 
virkeligheden ser indeni æsken med udskæringerne.) 
 
 
Magisk fornemmelse for tal 
 
Tryllekunst:  
Udpeg på mystisk vis et tal, som en blandt publikum har valgt. 
 
Sådan gør du:  
Bed en blandt publikum om at vælge et tal fra et af de seks kort og bed dem om at fortælle dig, 
hvilket eller hvilke kort tallet er på. Læg de tal, der er i de øverste venstre hjørner af kortene, 
sammen for at gætte svaret.  
 
 
Den forsvundne bold 



 
Tryllekunst: En lille håndbevægelse for en bold til at forsvinde.  
 
Sådan gør du:  
Denne tryllekunst er centreret om et hemmeligt panel i æsken, som er forbundet til låget. Når din 
hånd glider låget henover æsken, glider panelet også og gemmer derved bolden i æskens side.  
 
Begynd denne tryllekunst med æsken i den ene hånd. Placer bolden i æsken med den anden hånd. 
Vis publikum, at bolden er i æsken.  
Læg din frie hånd på æsken og glid låget henover æsken, indtil den er lukket.  
Flyt hånden fra æskens låg, men hold æsken lukket ved forsigtigt at holde på lågets kanter med 
fingrene på din anden hånd.  
Sig til publikum, at bolden inden i æsken nu vil forsvinde på magisk vis.  
Vift med hånden genover æsken i urets retning og glid derefter låget op med urets retning (med 
pas på ikke at glide for langt). 
Æsken vil åbne sig, og bolden er pist borte! 
 
Den forsvundne mønt 
 
Tryllekunst: Få en mønt til at bevæge sig og forsvinde.  
 
Sådan gør du:  
Lån en mønt fra en frivillig blandt publikum. Læg mønten i æsken ovenpå den lille forhøjning og 
luk døren. Fortæl, at du nu vil få den til at forsvinde.  
Vend den ene ende af æsken lidt nedad, så mønten glider over i den anden side under den anden 
dør.  
Den frivillige vil se mønten bevæge sig gennem åbningen af midten. Åben døren i den side, du 
startede med at putte mønten i, og sig: ” Se, mønten er borte!”.  
Den frivillige så jo mønten bevæge sig over i den anden side og vil fastholde, at mønten da bare er 
i den anden side af æsken.  
Overgiv dig og åben døren i den anden side og vis, at den frivillige havde ret.  
Sig nu, at du vil forsøge dig igen, nu med større koncentration.  
Luk begge døre og hold æsken lidt skævt den anden vej, så mønten triller tilbage til sit startpunkt.  
Din frivillige vil tro, at mønten er gledet tilbage til der, hvor du startede med at anbringe den.  
Insistér på, at mønten nu er pist væk.  
Åben døren og vis, at den er væk. Publikum så jo mønten bevæge sig tilbage gennem den samme 
åbning i æsken som før, og de vil insistere på, at mønten bare er tilbage til sit udgangspunkt.  
Åben begge sider af æsken og vis dem, at mønten er helt væk! 
 
(OBS: hold den side af æsken, som har en forhøjning (den side, du startede med) i en vinkel ud 
mod den frivillige og publikum. Det gør det nemmere at skjule forhøjningen, som mønten glider 
ned under.) 
 
Pres cylinderen 
 



Tryllekunst: Skub på mystisk vis en rød cylinder gennem blå og grønne cylindere. 
 
Sådan gør du:  
Hemmeligheden bag dette trick er de er to røde cylindere, som faktisk er en lille smule større end 
de blå og grønne.  
De vil ikke kunne komme hele vejen igennem æsken.  
Begynd med at have en rød cylinder i den ene ende. Hold din finger over hullet, så cylinderen ikke 
falder ud.  
Vær sikker på, at du holder rekvisitterne forsigtigt, så man hverken kan se eller høre den røde 
cylinder, som allerede er inden i den aflange æske.  
De andre cylindere kan tydeligt ses af publikum. Hold nu den røde cylinder på plads inden i med 
din finger og vis hurtigt publikum, at æsken er tom. Det ser nemlig ud som om, at den røde 
cylinder for enden er din finger.  
Hold nu den aflange æske diagonalt og kom lige så stille den blå og den grønne cylinder ind i. Lad 
publikum se, hvilken rækkefølger, du gør det i.  
Tilføj nu den sidste røde cylinder.  
Hold en finger foroven, ryst røret let og flyt langsomt din nederste finger og lad cylinderne glide 
langsomt ud tæt på bordet, så de falder ud og lige så stille gør det klart, at det på magisk vis er den 
røde cylinder, der kommer ud først, selvom det var den, du kom i til sidst! 
 
Den magiske møntæske 
 
Tryllekunst: En unik mønt dukker pludselig op et uventet og magisk sted! 
 
Sådan gør du:  
En ganske særlig plastikskinne gør dette trick muligt.  
Gør klar til tricket, før du stiller dig foran publikum med dette trick.  
Når det hele er klar og skjult for publikum, skal du spørge en frivillig om at lave et mærke på en 
mønt, der gør den helt unik.  
Tag mønten og kom ned i æsken via plastikskinnen uden at publikum ser det – her skal du opfinde 
en distraktion og være fingernem! 
Fjern nu plastikskinnen, giv æsken til den frivillige, så han eller hun kan åbne den og se – Hov, der 
var mønten jo! 
 
Hemmelighedsfuld silke.  
 
Tryllekunst: Får silketørklæder til at forsvinde.  
 
Sådan gør du:  
Hemmeligheden her er , at der er en hemmelig lomme inden i fløjlsposen, som kan åbnes med et 
lille vippefunktion skjult under posens håndtag.  
Begynd denne tryllekunst med at holde håndtaget i din højre hånd, og hold vippefunktionen 
skubbet mod dig selv med din pegefinger.  
Når vippefunktionen er i denne position, kan posen åbnes hele vejen igennem, hvis lynlåsen 
forneden er åben.  



Vis publikum, at man kan se hele vejen gennem posen, og at den er helt tom.  
Luk lynlåsen. Vip diskret vippefunktionen over i den anden position.  
Tag en eller to silketørklæder og vis publikum, at du kommer dem ned i posen. 
Mens du putter det sidste tørklæde i, bruger du det som distraktion til at vippe vippefunktionen 
tilbage i den originale position.  
Lad en magisk bevægelse med hånden over posen, luk lynlåsen op og vis publikum, at tørklæderne 
er borte! 
 
Forsvindingszone 
 
Tryllekunst: Få alt, hvad der kommes i denne æske, til at forsvinde.  
 
Sådan gør du:  
Dette trick skal udføres i publikums øjenhøjde. Lad tryllestaven passere gennem hullerne i siderne, 
og når det ses fra forsiden, vil det se ud som om, at hvilken som helst del af tryllestaven, som er 
inden i æsken, er pist væk! 
 
Pengemaskine 
 
Tryllekunst: Flere og flere mønter dukker op. 
 
Sådan gør du:  
Som forberedelse, inden du går foran et publikum, skal du komme to eller tre mønter ind i bunden 
af skålen (se figur 1). 
Publikum må ikke se åbningen i bunden af skålen. 
Kom en mønt i skålen og vis publikum, at der kun er én mønt i skålen, og at dine hænder er 
tomme.  
Hæld nu skålen med åbningen i bunden nedad mod din hånd, så alle mønterne falder ud i din 
hånd til publikums forbløffelse (Figur 2). 
 
Egyptisk forudsigelse 
 
Tryllekunst: Forudsig, hvilken rækkefølge de fem skiver placeres i.  
 
Sådan gør du:  
Dette trick er måske det vanskeligste i hele tryllesættet, og det kræver lidt mere øvelse for at 
mestre det helt. Nyd at udvikle fingerfærdighed, finmotorik og ikke mindst ægte showmanship, 
mens du øver dig om og om igen.  
Hemmeligheden her er, at du har en ekstra skive, som er af bøjeligt gummi og uden billede på – 
den er blank.  
Der er to af hver af de andre skiver med matchende billeder på.  
Del skiverne i to bunker, hvor der er et billede af hver i hver bunke.  
Den ene bunke gives til en frivillig og har billederne opad, den anden er til dig og har billederne 
nedad.  
Hold den blanke skive skjult inde i din håndflade, den må publikum ikke se.  



Bed en frivillig om at træde frem. Sig, at du nu vil forudsige, hvilken rækkefølge, de putter deres 
skiver ned i kammeret.  
Du skal være den første til at lægge en skive i kammeret, men det skal være den blanke skive uden 
billede på.  
Hold skiverne i din hold på en måde, så publikum ikke kan se dem og ikke kan tælle, hvor mange 
du har i hånden.  
Nu skal den frivillige komme en skive fra sin egen bunke i kammeret med billedet opad.  
Når de har lagt deres skive i, kan du gennem hullet i kammeret se, hvilken skive, de har lagt i.  
Nu skal du komme den næste skive i fra din egen bunke med billedet nedad – sørg for at kigge 
grundigt gennem din bunke halvskjult for publikum, som  om du virkelig overvejer, hvilken skive, 
du skal bruge. Nu skiftes i, indtil den frivillige kun har én skive tilbage.  
Nu har du to skiver i hånden, men sørg for, at du tilsyneladende kun har én.  
Nu skal du putte begge skiver i kammeret, men det skal se ud som om, du kun putter én i. Sørg for, 
at de kommer ned i den rigtige rækkefølge.  
Når den frivillige kommer sin sidste skive i kammeret, vender du forsigtigt kammeret (undgå at 
ryste gummiskiven løs), og vis publikum, at skiverne ligger i samme rækkefølge.  
 
 
 
 
God fornøjelse! 


