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Jeres bedste grineflip
Dette er 44 af jeres allerbedste vitser fra frilæsning.dk
På frilæsning.dk kan I indsende jeres bedste vitser og være med til at stemme på andres. 
Vitserne ligger et halvt år på frilæsning.dk, og der kommer hele tiden nye til. Vitserne i denne bog er valgt, 
fordi de har fået mange stemmer.

Har I lyst til at læse flere vitser, så gå ind på frilæsning.dk - måske har du også en sjov vits, 
du har lyst til at fortælle?
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Mor henter Frederik plaskvåd i børnehaven. 
- Hvorfor er du våd? spørger mor.
- Vi har leget hund, siger Frederik.
- Var du hunden?
- Nej, jeg var lygtepælen!           Nicolai 4. klasse

Mikkel tager en pose chips frem i dansktimen. 
- Det vil jeg altså ikke have! siger læreren.
- Nej! siger Rasmus. – Det får du heller ikke!  Rasmus 5. klasse
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Nikoline ringer til slagteren. 
- Du slagter, har du et grisehoved? spørger hun.
- Ja!
- Har du også grisetæer?
- Ja!
- Så må du godt nok se sjov ud!          Emma 4. klasse

   Kasper ser på en papegøje hos en dyrehandler. 
- Som du kan se, har den lænker på, siger dyrehandleren. 
- Hvis du hiver i den ene kæde, siger den goddag. 
  Hiver du i den anden, siger den farvel.
- Hvad sker der så, hvis jeg hiver i begge kæder? 
- Så river du mig af pinden dit fjols, svarer papegøjen.        Victor 4. klasse
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- Mathias! Jeg vil gerne vide, hvorfor 
  du lyver så meget, spørger læreren.
- Det er jeg nødt til, for du spørger om 
  så meget, jeg ikke ved!              Emma 4. klasse

Hvad er forskellen på en myg og en lærer?
- Myggen er kun irriterende om sommeren. Trinity 5. klasse
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- Mathias! Jeg vil gerne vide, hvorfor 
  du lyver så meget, spørger læreren.
- Det er jeg nødt til, for du spørger om 
  så meget, jeg ikke ved!              Emma 4. klasse

Blondinen besøger sin læge med store brandsår på ørerne.
- Hvad er der dog sket? spørger lægen.
- Jo! Jeg var ved at stryge min kjole, da mobilen ringede, 
  og så kom jeg til at tage strygejernet op til øret.
- Men du har jo brændt begge ører, siger lægen.
- Jo! Det er rigtigt. Jeg skulle jo ringe til lægevagten!       Emil 4. klasse

- Hej Kaj! Vil du med i svømmehallen? 
- Nej! Det må jeg ikke. Jeg har engang tisset i vandet.
- Det gør jeg da også.
- Ja! Men ikke ud fra fem-meter-vippen!        Emil 3. klasse
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Lasse og Esben er i zoologisk have med klassen.
- Se den abe! Den ligner vores lærer, siger Lasse.
- TI STILLE! siger Esben. - Aben bliver jo ked af det!       Jose 4. klasse

Hvad sagde kannibalen, da han så nogle spejdere 
ligge i deres soveposer ude i naturen?
- Uhm ... forårsruller!         Maha 4. klasse
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Anton og Emil er på tur med klassen, 
og har sat sig ved en restaurant for at spise deres mad.
- I må ikke have mad med hjemmefra, siger tjeneren.
- Jamen, så bytter vi da bare madpakker.              Joachim 3. klasse

- Kan man få skæld ud for noget, man ikke har gjort? 
  spørger en pige sin lærer.
- Nej, det kan man da ikke!
- Godt, for jeg har ikke lavet lektier.        Nasra 4. klasse
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Der var engang en englænder og en dansker. 
De var ude at sejle. Så faldt danskeren i vandet. 
- Hjælp! råbte han. 
- What? spurgte englænderen.
- Ja, gu’ fa’en er det vådt! svarede danskeren.           Peter 3. klasse

En politimand banker på døren til et mistænksomt hus, og en lille dreng åbner.
- Må jeg tale med din mor? spørger politimanden.
- Nej, for hun er blevet kørt ned af en traktor.
- Må jeg så tale med din far?
- Nej, for han er også blevet kørt ned af en traktor.
- Hvad laver du så her? 
- Kører traktor.       Emma 3. klasse8
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Alle børnene løb ud af den brændende skole 
undtagen Finn.
Han troede, det ringede ind.      Magnus 5. klasse

- Filip! Jeg spurgte dig om noget. 
  Hvorfor svarer du ikke? sagde læreren.
- Jamen ... i går råbte du da selv til mig, 
  at jeg ikke må svare igen! sagde Filip.         Frida 4. klasse
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Der var en lille pige, der græd. 
Så kom en gammel dame forbi. 
- Hvorfor græder du min pige? Du bliver grim, hvis du græder.
Den lille pige så på damen og sagde: 
- Så har du grædt meget, da du var lille.     Laura 4. klasse

Alle børnene hyggede sig i sneen undtagen Asger.
Han fik en vasker.   Oliver 5. klasse
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Der var en lille pige, der græd. 
Så kom en gammel dame forbi. 
- Hvorfor græder du min pige? Du bliver grim, hvis du græder.
Den lille pige så på damen og sagde: 
- Så har du grædt meget, da du var lille.     Laura 4. klasse

En tyv forsøger at stjæle nogle får fra en mark, 
men bliver opdaget af bonden.
- Hvorfor stjæler du mine får? spørger bonden vredt.
- Jeg stjæler sørme ikke. De vil jo gerne med mig. 
   De siger hele tiden mææ, mææ ...                         Nickie 4. klasse

- Hvor var du så på sommerferie? spørger Lasse sin lærer.
- Jeg fløj helt til Thailand.
- Hold da op! Blev du så ikke træt i armene?      Dina 5. klasse
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En pige går ind i en herrebutik for at købe en trøje til sin far.
- Hvor meget koster den her trøje? spørger hun den mandlige sælger.
- Den koster et kys fra en sød pige, siger han og blinker til hende.
- Okay! Jeg henter lige min farmor, for det er hende, der skal betale.     Sebastian 3. klasse

- De, som ikke har forstået opgaven, 
   rejser sig op, siger læreren.
- Har du ikke forstået opgaven? 
   spørger læreren William, som har rejst sig op.
- Jo! Men jeg synes, at det er synd for dig, 
   at du er den eneste, der står op!   Frederikke 5. klasse
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En pige går ind i en herrebutik for at købe en trøje til sin far.
- Hvor meget koster den her trøje? spørger hun den mandlige sælger.
- Den koster et kys fra en sød pige, siger han og blinker til hende.
- Okay! Jeg henter lige min farmor, for det er hende, der skal betale.     Sebastian 3. klasse

En dame med en baby på armen kommer ind i en bus. 
- Hold k... en grim unge! siger buschaufføren, da han ser babyen.
Damen bliver sur og sætter sig ved siden af en ældre mand bagerst i bussen.
- Ved De hvad? buschaufføren har lige generet mig på det groveste, beklager hun sig.
- Gå De bare op og snak med ham, siger den ældre mand. 
Så skal jeg nok holde aben imens…               Emil 5. klasse

Der var engang en dreng, der var bange for lægen. 
Så sagde han til sin mor:
- Jeg gider ikke ind til lægen. 
   Sig, at jeg er syg!         Mads 5. klasse
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En mand er på restaurant og får serveret suppe.
- Tjener! Der er to fluer i min suppe! råber manden.
- Der var du heldig! Alle de andre har kun fået en!         Oliver 3. klasse

Axel er for første gang i badeland med sin mormor og ser to damer i et boblebad.
- Mormor, mormor! Vi må skynde os ud! skriger Axel.
- Hvorfor dog det? vil mormor vide.
- Jo! De koger gamle damer her!         Gustav 4. klasse14
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Axel er for første gang i badeland med sin mormor og ser to damer i et boblebad.
- Mormor, mormor! Vi må skynde os ud! skriger Axel.
- Hvorfor dog det? vil mormor vide.
- Jo! De koger gamle damer her!         Gustav 4. klasse

Tre små børnehavedrenge fortæller om deres mor.
- Min mor fylder 40 om en uge, siger den første dreng.
- Min mor fylder 46 i morgen, siger den anden dreng.
- Og hvad så! Min mor fylder hele bagsædet! siger den tredje dreng.      Laura 3. klasse

En kone kører sin mand til lægen, så han 
kan blive undersøgt. 
- Din mand er blevet stum, siger lægen.
- Jamen Gud! Det har han ikke 
   fortalt mig, svarer konen.         Magnus 4. klasse
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Manden og konen ser gamle videofilm, da han udbryder: 
- Nej, hvor er den film uhyggelig!
- Hold da op! Det er filmen fra vores bryllup! svarer konen.       Julie 5. klasse

- Far, far! Vores nye lærer kysser med en fremmed dame.
- Gør han det? siger faren.
- Aprilsnar! Det er bare mor!       Simone 4. klasse
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Manden og konen ser gamle videofilm, da han udbryder: 
- Nej, hvor er den film uhyggelig!
- Hold da op! Det er filmen fra vores bryllup! svarer konen.       Julie 5. klasse

En ældre dame kom ud ad sin dør, åbnede postkassen, lukkede den og gik ind. 
Lidt efter kom hun ud igen, åbnede postkassen, lukkede den og gik ind.
Et øjeblik efter kom hun igen ud, åbnede postkassen, 
smækkede den i og bandede højt.
- Hvad er der galt? spurgte naboen.
- Jo! Min computer siger, at der er post, men min postkasse er tom!       Oliver 5. klasse

Der var engang en lille pige, som spurgte sin mor:
- Hvad skal vi ha´ at spise?
- Vi skal ha´ pølser, svarede moren.
- OK! Må jeg lave dem?        Maria 3. klasse
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- Mor, mor! Hvor mange år er jeg?
- Du er så mange år, som du har af fingre på den ene hånd.
- Sejt! Jeg glæder mig til at se, hvordan hånden
   ser ud, når jeg bliver 50 år ...                  Kevin 3. klasse

- Har jeg ikke set dit ansigt et eller andet sted før? spørger læreren den nye elev.
- Det tror jeg ikke! For det har altid siddet her mellem mine ører!            Malthe 4. klasse
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- Har jeg ikke set dit ansigt et eller andet sted før? spørger læreren den nye elev.
- Det tror jeg ikke! For det har altid siddet her mellem mine ører!            Malthe 4. klasse

En tyv er brudt ind i et hus, da han hører en stemme… 
- Jeg kan se dig, og det kan Jesus også.
- Ha, ha! Du er jo bare en papegøje, siger tyven.
- Ja, men Jesus er en Rottweiler ... svarer papegøjen.        Benjamin 4. klasse

Hvilken forskel er der på en kedelig lærer 
og en kedelig bog?
- Man kan lukke en kedelig bog!        Nico 5. klasse
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En blondine kører rundt i en rundkørsel 20 gange.
Så kommer politiet efter hende, 
men blondinen råber ud ad vinduet:
- I fanger mig aldrig! jeg er mindst 20 runder foran!       Nicklas 3. klasse

- Hvor mange bogstaver er der i alfabetet? spørger læreren.
- Der er ni bogstaver, svarer Maria.
- Ni! Prøv så lige at sige bogstaverne, siger læreren.
- A.L.F.A.B.E.T.E.T.    Oscar 4. klasse20
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- Hvor mange bogstaver er der i alfabetet? spørger læreren.
- Der er ni bogstaver, svarer Maria.
- Ni! Prøv så lige at sige bogstaverne, siger læreren.
- A.L.F.A.B.E.T.E.T.    Oscar 4. klasse

Alle børnene hoppede over lorten undtagen Ella.
Hun troede det var Nutella.                  Trine 6. klasse

- Har du været dygtig i skolen i dag? spurgte far.
- Ja! Læreren stillede et spørgsmål, som kun jeg kunne svare på!
- Nå dada! Det var ikke dårligt! Og hvilket spørgsmål var det?
- Jo! Hun spurgte, hvem det var, 
   der havde smadret vinduet i gymnastiksalen.            David 3. klasse
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En dreng skulle i biografen for første gang i sit liv.
- Jeg vil gerne købe en billet, sagde han til damen i billetlugen.
- Jamen, du har jo lige købt en billet!
- Ja! Men ham fjolset derovre rev den i stykker.           Oliver 4. klasse

 

Hvorfor får de indsatte i fængslerne 
ikke lov til at bruge internettet?
- Man er bange for, at nogle skal
 sende en e-mail med en fil i.           Nicklas 3. klasse
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En dreng skulle i biografen for første gang i sit liv.
- Jeg vil gerne købe en billet, sagde han til damen i billetlugen.
- Jamen, du har jo lige købt en billet!
- Ja! Men ham fjolset derovre rev den i stykker.           Oliver 4. klasse

 

- Stop så med det der, Tobias! siger læreren. 
- Tror du, at det er dig, der er lærer i denne her klasse?
- Nej! siger Tobias.
- Så hold op med at opføre dig som en idiot.         Bertram 5. klasse

To ænder lå på stranden. 
- Pyha, det er godt nok varmt i dag, sagde den ene.
- Ja, men så vent til jul. 
   Der bliver det 250 grader, sagde den anden.     Jacob 4. klasse
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