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X-hippa
Den som blir fast måste stå som ett X.  

En kompis befriar henne/honom genom att krypa mellan benen. 
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Tunnelhippa
Den som blir fast måste stå som ett X.  

Tre kompisar befriar henne/honom genom att två formar en tunnel  
bakom den som blivit fast och en kryper genom tunneln.
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Toalettstolshippa
Den som blivit fast måste stå med ena knät böjt  

och med ena handen i luften. Hon/han befrias genom  
att någon sätter sig på knät och sänker handen.
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Stöpselhippa
Den som blir fast måste stå med händerna på höfterna,  

kompisarna befriar henne/honom genom  
att ”sätta in stöpseln i väggen”,  

dvs. genom att krama kompisen mellan armarna. 
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Tunnahippa
Den som blir fast bildar en cirkel med händerna.  

Kompisarna befriar henne/honom genom att titta i cirkeln. 



APRILHIPPA

8

Rörelsehippa
Den som blir fast stannar kvar i en rörelse,  

t.ex. att balansera eller att hoppa.  
Kompisarna befriar henne/honom genom att göra samma rörelse. 
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Kedjehippa
De som blivit fast bildar en kedja med den som tagit fast dem.  

Endast de yttersta händerna får ta fast de andra. 
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Plåsterhippa
När hippan tar fast någon uppstår ett ”sår”,  

som den som blivit fast måste trycka på med handen,  
dvs. som ett ”plåster”.  

När hippan rör henne/honom på nytt uppstår ett till sår som  
den som blivit fast måste trycka på med andra handen.  
När hippan rör vid dig en tredje gång tar plåstren slut  

och den som blivit fast blir en ny hippa. 
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Klapphippa
Den som blivit fast blir sittandes på knä.  

Hon/han kan räddas genom att göra en överenskommen  
klapprytm med en kompis. 
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Kullerbyttahippa
Den som blir fast gör en kullerbytta, hjular  

eller snurrar tre varv och får sedan fortsätta leken. 
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Sol och is-hippa
Den som blivit fast i en ishippa stelnar på plats.  

Den som blivit fast av hippan i solen smälter  
och kan sedan fortsätta leken. 
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Svanshippa
De som ska tas fast har en halsduk som hippan försöker få fast.  

Den som blir av halsduken blir ny hippa.
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Draksvanshippa
Draksvanshippa Vi rör oss i en kedja och håller i varandra.  

Den första i kedjan försöker fånga den sista svanstippen i kedjan,  
det vill säga halsduken. 
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Inte stöta golvet-hippa
Hippan och de som grips får endast röra sig  

på spelområdets hjälpmedel.  
Den som blir fast blir ny hippa.  
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Linjehippa
Hippan och de som kan bli fasttagna springer  

endast längs salens linjer.  
Den som blir fast blir ny hippa.
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Trollmorshippa
I varje hörn av salen finns en trollmamma  

som försöker få så många troll som möjligt i sitt bo.  
De små trollen vaknar i mitten av salen och börjar röra på sig i salen. 
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Häxkastrullshippa
Hippan är en häxa som förvandlar de som blir fast till grodor.  
De som blivit fast räddas genom att hoppa i en häxkastrullen,  

det vill säga i mitten av salen. 
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Bandit och polis
Polisen tar fast banditer och tar dem till fängelset.  

En annan bandit kan rädda den gripne genom  
att hämta honom från fängelset. 
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Kalle Anka -hippa
Den som blivit fast kan rädda sig själv genom att huka sig ner  

och ropa namnet på en vän till Kalle Anka.  
Man får inte säga samma namn två gånger.  

Leken kan också spelas med färger, veckodagar,  
siffror eller engelska ord.
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Kukkuuhippa
Kun hippa saa leikkijän kiinni, leikkijä menee kyykkyyn  
ja laittaa kädet maahan. Kiinnijääneen voi pelastaa niin, 

että menee kyykkyyn kiinnijääneen kanssa selät ja peput vastakkain.  
Tämän jälkeen molemmat nostavat pepun pystyyn  

ja kurkistavat omien jalkojen välistä kaveria ja sanovat: KUKKUU!
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