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Spar 2, klør es, spar 5, 4 og 3, ruder konge, dame og 6 samt klør 4. 

Mange kan ikke se, at ovenstående kort med udspil er en stor solo, og det er fordi de ikke rigtig kan tælle. 

Udspil klør es, så er der forhåbentlig faldet 3 trumfer, vi vil meget ofte komme ind på en lille trumf eller 

ruder konge. (Husk når man har solo, så stikker man ikke med damen, og fortæller modspillerne, at man 

også har kongen!). Man spiller spar 2, og så er der meget ofte gået 7 trumfer, hvis vi brugte trumf for at 

komme ind. Hvis ruderne nu holder (Dvs. at der ikke sidder 3 rudere på 1 hånd), så vil soloen ALTID vinde. 

Vi har nu 2 trumfer tilbage, det har vore modspillere også, dem kan de bruge på ruder konge og dame, og 

der går dermed 3 trumfstik og et fusestik fra soloen, som får 5 stik og vinder forudsat, at der bekendes 2 

gange og ruderne holder. 

Risikoen er at der er 5 eller 6 trumfer på den ene modstanderhånd. Det er bare ærgerligt, men det sker 

sjældent. Hvis man får overstik eller ruder konge stikkes inden vi får trukket 2. gang, vil den også kunne 

tabe. Men jeg vil tro, at det er en solo der vinder tæt ved 9 ud af 10 gange. Uden udspil er der ikke solo i 

kortene, da man ofte skal bruge en trumf for at komme ind, og så vil det ofte gå galt. 

Vi tager lige et par elementære tællinger, selv om jeg har haft den fremme før, men til alle begyndere: Få 

nu lært nedenstående. Det første spil forekommer godt nok meget sjældent, hvorimod nr. 2 er ret 

almindeligt. Det er TÆLLINGEN, som jeg vil lære Jer. Det går igen i rigtig mange spil. 

Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6.  Spar konge, dame og knægt. 

Det er en solo, som nok vinder mindst 98 ud af 100 gange med udspil. 

Spil spar es, og såfremt begge modspillere bekender, er der gået 3 trumfer, du har 5 tilbage, det er 8. Der er 

12 i alt, dvs. dine modspillere har 4 trumfer, som er de 4 stik, du mister, da du ikke skal afgive fusestik. Du 

spiller spar konge osv. Såfremt alle trumferne ikke sidder på 1 hånd, så er solen ALTID vunden. Dette er 

også en meget stor solo uden udspil, da vi har mange trumfer, og let kan tåle, at bruge 1 for at komme ind. 

Spar 1, 2, 6, 5, 4 og 3. Klør 5 og 4, samt ruder 3. 

Dette er en stor solo med udspil, og en pæn solo uden udspil. Træk 2 gange, bekender begge modspillere 

begge gange, så vil soloen ALTID vinde. Skulle trumferne sider 4 – 1 eller 1-4, vil soloen alligevel ALTID 

vinde, hvis modspilleren med de 4 trumfer er renonce i klør. 

Jeg vil til nytår lave en lille TÆLLE opgave, så ovenstående er en god træning til at løse denne opgave. 
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