
Matt i tre trekk, fasit 

 
Oppgave 1) Tårn til a8. Sort kan sette flytte brikker i mellom, men de blir slått ut og det 
ender med kvelermatt 

Oppgave 2) Tårn til c8. Sort kan sette sitt tårn i mellom på e8, men dette blir slått ut. 
Deretter må hvit spille kongen til h7. Hvit setter tårnet på h8 og sier sjakk matt. 

Oppgave 3) Tårn til f1! Hvit må flytte kongen til g1. Løperen slår springeren på e6 med 
sjakk. Hvis sort slår med tårnet sitt kan vi sette sjakk matt med vårt tårn på f8. Hvis sort 
isteden setter kongen i hjørnet på h8 kan vi sette sjakk matt med å flytte løperen til d4 

Oppgave 4) Springeren slår løper på f6. Kongen må til f8. Da kan vi sjakke på h6 med vår 
løper. Denne må slås ut av sort med tårnet, men da slår vi tilbake med vår dronning og 
sier sjakk matt! 

Oppgave 5) Dronning til b1. Hvit kan sette brikker i mellom et par ganger, men disse blir 
bare slått ut av dronningen og det ender med sjakk matt 

Oppgave 6) Dronning e8! Dronningen kan bli slått av springeren, men da slår vi tilbake 
med bonden og får ny dronning. Sort kan sette løperen i mellom på f8, men denne slår vi 
ut med dronningen og sier sjakk matt 

Oppgave 7) Dronningen starter med å sjakke på a8, tårnet må gå i mellom. Da sjakker vi 
med dronningen på a6, og tårnet må imellom igjen. Denne gangen kan vi slå tårnet med 
dronningen og si sjakk matt! 

Oppgave 8) Dronning til f5. Kongen må til e7. Vi følger opp med å sjakke på f7 med 
dronningen. Uansett om kongen flytter til d6 eller d8 så blir det matt i neste trekk etter 
dronning til d7! 

Oppgave 9) Dronning slår d7!!! Tårnet må slå dronningen. Hvit kan nå si sjakk med å 
flytte springeren til c7. Denne må også slås av det sorte tårnet. Vi avslutter med å flytte 
tårnet ned til d8 og si sjakk matt! 

 

  


