
Et særligt brev – et gækkebrev 
  

 
Kan du holde på en hemmelighed? 
 
”Kan du gætte, hvem jeg er?” 
 
Et gækkebrev er et sjovt, hemmeligt og særligt brev, hvor man skriver prikker i stedet for sit navn, så 
modtageren skal gætte, hvem brevet er fra. Det har været en tradition at sende en vintergæk med brevet 
– deraf navnet. 

Det er også tradition, at modtageren har ét gæt til at finde navnet på afsenderen af gækkebrevet.  
Hvis navnet ikke gættes, skylder modtageren et påskeæg.  

Et gækkebrev foldes i papir og klippes i et symmetrisk mønster. Man skriver en hilsen i gækkebrevet og 
sætter punktummer i stedet for bogstaverne i sit navn. Hvis man hedder Hugo (med 4 bogstaver), skriver 
man 4 prikker i stedet for Hugo, sådan her: Kærlig hilsen • • • • 

Nogle gange kan man tilføje et lille påskedigt, fx 

Gæk gæk gæk - mit navn er blevet væk 
Omme bag en tjørnehæk fandt jeg denne vintergæk.  
Nu med den du får fra mig, sendt en hilsen – hvem er jeg? 
Digtet i Vejle af 24 snegle, skrevet i Rom af Kaptajn Vom, gæt så hvorfra brevet kom 
En vintergæk, en sommernar, en fugl foruden vinger, en lille ven, som har dig kær, en kærlig hilsen bringer 
 
Du skal bruge: 

 Et stykke papir, der kan foldes  
 En saks 
 En blyant 
 Måske farver 

 
Sådan gør du: 

 Fold dit papir som på billedet  
 Klip dit eget mønster – eller ligesom billedet 
 Skriv en hilsen eller et påskedigt – husk dit navn 

skal stå med prikker 
 Læg evt. en vintergæk i brevet og send til én, du 

holder af: en nabo, en farmor, en fætter? 
 
Så håber vi, at den du sender brevet til, ikke kan gætte, hvem du er – og så får du måske et påskeæg 😊 
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