Spurningar fyrir leikinn
Estonia -> Eru eistnesk þjóðarföt með
röndum, blettum eða eru þau einlita?
Rendur

Spain -> Spain

Estonia -> Hvers konar brauð (hveiti eða
rúg) er hefðbundið bakað í Eistlandi?
rúgbrauð

Spain -> Úr hverju er olía gerð á Spáni?
Ólífur

Estonia -> Úr hvaða efni voru pokarnir af
sekkjapípum gerðir?
Leður

Spain -> Er Malaga-hérað dæmigert fyrir
kaldar eða heitar súpur á sumrin?
Kalt

Estonia -> Hvaða dýr er almennt notað til að
búa til ullargarn?
Sauðfé

Spain -> Hvaða litur er keramik hins
dæmigerða leiguhúsnæðis í Sevilla?
Blár og hvítur

Estonia -> Hverjar eru hefðbundnar
prjónavörur Eistlands?
Peysur, ullarpeysur, vettlingar og sokkar

Spain -> Hvernig heitir sá sem berst við
naut?
torero

Estonia -> Með hverju er hægt að lita gler?
Málmsölt

Spain -> Hvaða hljóðfæri var fundið upp á
Spáni?
Gítar

Estonia -> Hvaða náttúrulegu efni eru
vetrarjakkar fylltir?
Gæs- eða andafjaðrir

Spain -> Af hverju er paella gul?
Vegna saffrans

Estonia -> Hver er höfuðborg Eistlands?
Tallinn

Spain -> Hvað heita
handverkssykurverksmiðjurnar á strönd
Malaga?
Sykurmyllur

Estonia -> Frá hvaða öld koma elstu nálofnu
textílbrotin í Eistlandi?
12 - 13. öld

Spain -> Hver er höfuðborg Spánar?
Madrid

Estonia -> Er hefðbundið eistneskt brauð
hvítt eða dökkt?
Myrkur

Spain -> Hvað heitir andalúsíski dansinn á
gítarleik?
Flamenco

Estonia -> Hvaða hráefni eru oftast notuð í
brauðbakstur?
Hveiti, salt og ger

Spain -> Hvað hefur spænskur gítar marga
strengi?
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Estonia -> Hvað var handverk kvenna?
Prjóna, sauma, hekla og útsauma

Spain -> Hvaða hráefni eru oftast notuð til
að búa til gazpacho?
Tómatar, pipar, gúrka, brauð, ólífuolía

Estonia -> Hvað heitir gatið efst á nál?
Auga

Spain -> Hver kynnti ólífuræktun og
ólífuolíuframleiðslu á yfirráðasvæði
Spánar?
Fönikíumenn

Estonia -> Hvaða hefðbundna verndaraðferð
er notuð til að varðveita fisk – lax, síld,
skreið?
Reykur

Spain -> Hvaða efni er notað til að búa til
handverksveski og handtöskur?
Korkur eða leður

Estonia -> Hvað er efnið með þjóðbúningum
eru gerðir?
Lín og ull

Spain -> Með hverju borðar þú churros
venjulega?
Heitt súkkulaði

Estonia -> Hvað er notað til að reka nagla í
tré?
Hamar

Spain -> Hvaða hljóðfæri heldur
flamencodansarinn í höndunum?
Kastanettur

Spain -> Hvað er notað til að reka nagla í
tré?
Hamar

Iceland -> Iceland

Czech Republic -> Czech Republic

Iceland -> Úr hvaða efni gerðu konur
hárspennur sínar frá landnámsöld?
Bein

Czech Republic -> Hver er höfuðborg
Tékklands?
Prag (Praha)

Iceland -> Hver er hefðbundin máltíð
Hákarl?
A) gerjaður hákarl B) gerjaður sel C)
gerjaður hestur

Czech Republic -> Í hvaða vörur eru skinn
og húð oftast notuð?
Handtöskur, skór, yfirhafnir Úr hvaða efni
er gler líka gert úr (byrjar á s) Sandur

Iceland -> Hvað þarf margar kindur í eina
prjónaða ullarpeysu?
Einn

Czech Republic -> Hvaða öld byrjaði að
framleiða kristalgler í Tékklandi?
18. öld

Iceland -> Hvernig er hægt að baða sig úti
jafnvel á veturna?
Vegna hvera og jarðhitavirkni

Czech Republic -> Hvernig eru peysur úr
ull?
Með því að prjóna

Iceland -> Á hvaða öld fóru Íslendingar að
prjóna peysur úr ull?
19. öld

Czech Republic -> Hvaða textílvara tengist
borginni Nový Jičín?
Hattur

Iceland -> Hvaða kjöt er hægt að borða á
eyjunni og er bannað um allan heim nema
Japan?
Hvalkjöt

Czech Republic -> Hvernig er hægt að
móta gler, gefið form?
Með því að t.d. blása, pressa, teikna og
steypa

Iceland -> Hvert er algengasta form á
skartgripum íslenska þjóðbúningsins?
Íslenskt villt blóm

Czech Republic -> Hvaða tékkneska borg
er vinsæl vegna postulíns og bóhemsskorið
gler?
Karlovy Vary

Iceland -> Hver er höfuðborg Íslands?
Reykjavík

Czech Republic -> Hvernig heitir
verksmiðjan í borginni Nový Jičín sem
framleiðir hatta?
Tonak

Iceland -> Á Sauðárkrók er sérstakur
leðurgerð, af hvaða dýri?
Fiskur

Czech Republic -> Hvaða framleiðslu á
áfengum drykkjum er Tékkland þekkt fyrir?
Bjór

Iceland -> Til hvers voru selir notaðir?
Kjöt, skinn

Czech Republic -> Hvaða lit hefur
tékkneskur granat (eðalsteinn)?
Rauður

Iceland -> Hvað nota Íslendingar til að hita
upp heimili sín?
Jarðhiti, hverir

Czech Republic -> Hvaða efni er notað til
að framleiða postulín?
Kaólín (kína leir)

Iceland -> Hvað var handverk kvenna?
Prjóna, sauma, hekla og útsauma

Czech Republic -> Hvaða fyrirtæki sem
framleiðir tékkneskan skó er frægast?
Baťa

Iceland -> Úr hverju er hið hefðbundna, að
hluta neðanjarðar hús?
Jarðvegur, torf

Czech Republic -> Á hvaða hátíð prjóna
karlmenn svipu úr stöngum í
augnhárastelpur?
páskar

Iceland -> Eru ógnvekjandi skógarnir á
Eyjunni frekar barr- eða breiðblöðóttir?
Barrtré

Czech Republic -> Hvaðan kemur þekktasti
tékkneski bjórinn, Pilsner Urquell?
Plzeň

Iceland -> Hvaða kjöt er oftast borðað á
Íslandi?
Fiskur, hestur, lamb

Czech Republic -> Er það satt að keramik
sé notað við gerð flugvéla?
Já

Iceland -> Hvaða dýr er ræktað mikið bæði
til skemmtunar og lífsviðurværis?
Íslandshestur

Lithuania -> Lithuania

United Kingdom -> United Kingdom

Lithuania -> Úr hvaða efni eru skúlptúrar af
litháískum goðsagnaverum venjulega gerðir?
?
Viður

United Kingdom -> Á hverju er hefðbundið
fisk og franskar borið fram?
Pappír

Lithuania -> Hvaða litháískur hefðbundinn
forn skófatnaður hefur orðið minjagripur?
Klossar – tréskór

United Kingdom -> Hvaða tæki er notað til
að búa til leirmuni eins og potta eða krús?
Rokkur

Lithuania -> Hvert er vinsælasta mótífið í
litháískri pappírsklippingu?
Tré

United Kingdom -> Hvað heitir
Shakespeares leikhúsið?
Hnötturinn

Lithuania -> Hvers konar hveiti er notað til
að baka hefðbundið litháískt dökkt brauð?
Rúgur

United Kingdom -> Hvaða svæði er kallað
Englandsgarðurinn fyrir aldingarð og
humlaframleiðslu?
Kent

Lithuania -> Hvar höfðu Litháar verið að
leita að gulu?
Við sjávarbakkann

United Kingdom -> Hvaða iðn vann faðir
Shakespeares?
Hanskasmiður

Lithuania -> Hvar búa býflugur?
Í býflugnabúi

United Kingdom -> Hvaða efni eru notuð
til að búa til pípur fyrir tóbaksreykingar?
Viður og leir

Lithuania -> Hvaða gimsteinn var
mikilvægastur til framleiðslu á litháískum
skartgripum á miðöldum?

United Kingdom -> Hvað heita
verksmiðjurnar sem smíða skip?
Skipasmíðastöðvar

Lithuania -> Hver er höfuðborg Litháens?
Vilnjus

United Kingdom -> Hver er höfuðborg
Bretlands?
London

Lithuania -> Hvaða litur er gulbrúnn?
Gulur eða appelsínugulur

United Kingdom -> Hvernig fann Lord
Sandwich upp samlokur?
Hann hafði ekki tíma til að borða
hádegismat í golfi svo hann setti kjöt á milli
brauðsneiða.

Lithuania -> Gamla reiðvegurinn sem fór
yfir til að minnast dauða ….?
Jesús Kristur

United Kingdom -> Hvaða hefðbundna
íþrótt notar bolta með korkkjarna og
leðurhlíf?
Krikket

Lithuania -> Hvað er framleitt úr
náttúrulegu býflugnavaxi?
Kerti, hunangsseimur

United Kingdom -> Úr hverju er reipi?
Náttúrulegar trefjar eins og júta, bómull,
hampi, hör, sísal

Lithuania -> Hvernig eru hefðbundnar
körfur og húsgögn unnin úr?
Wicker

United Kingdom -> Af hverju er pokinn í
sekkjapípum loðinn?
Þar sem það er búið til úr skinni dýra eins
og geitum, hundum, kindum og kúm

Lithuania -> Hvaða planta er notuð til að
framleiða hör?

Lithuania -> Trefja hör Litháísk
krossföndur hefur verið lýst á
heimsminjaskrá UNESCO - Já/Nei. Já

United Kingdom -> Hvað nota járnsmiðir
til að mynda málm?
Eldur og hamar og steðja

United Kingdom -> Úr hverju er kol gert?
Viður

Lithuania -> Hvaða hátíðareggjalitun og
eggjaskurður tengist?
páskar

United Kingdom -> Hvað er hefðbundið
efni til að byggja veggi?
Þurr steinn

Lithuania -> Hefðbundin trémynd af
sorgmæddum sitjandi Jesús styður höfuðið
með…..?
Handlegg hans

United Kingdom -> Hvaða efni, aukaafurð
ræktunarframleiðslu, er notað til að búa til
þök eða körfur?
Hálm

