
Att cykla ska vara roligt och enkelt även 
i tra� ken. Här är några saker du behöver 
känna till när du cyklar. Svaren på de 
kluriga frågorna hittar du uppochner 
längst ner på nästa sida.

Håll till höger
Finns det ingen cykelbana cyklar du på höger 
sida av gatan så nära högerkanten du kan.

Cykla på cykelbanan 
Du cyklar på höger sida av cykelbanan 
och kör om till vänster.

Väjningsplikt 
Väjningsplikt innebär att du ska stanna 
och släppa fram de som korsar din väg.

Håll koll!
Se dig noga för och håll koll på tra� ken. 
Korsar du en väg ser du först till vänster, 
sen till höger och sen till vänster igen så 
att det inte kommer någon bil.

Grönt ljus 
Kommer du till ett tra� kljus 
så får du vänta tills det blir 
grönt innan du kan cykla.

Cykla här 
Den här skylten betyder 
att det är en cykelbana.

Yngre barn får
cykla på trottoaren
Om cykelbana saknas får du cykla 
på trottoaren eller gångbanan, till 
och med det år du fyller 8 år.

Cykeltecken
Visa vad du tänker göra med tecken. 
Sträck ut armen till höger om du ska 
svänga till höger och armen till vänster 
om du ska svänga till vänster.

Tänk på: Även om du har rätt så ska du vara 
försiktig i trafiken. 

Ibland gör andra fel 
och det viktigaste är 
att undvika att bli skadad, inte attha rätt.

Var rädd om huvudet
Barn under 15 år ska enligt lag använda 
hjälm när de cyklar. 
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Koll på läget!Koll på läget!
Svårt ord!

Klurigt!
Hittar du cykeln 

som hänger på 

tork?

Knepigt! Hur många cykelhjälmar kan du räkna till?

Knasigt!
Det finns fyra fel

 i bilden. Hittar
 du dem?

Rätt svar: KLURIGT: Cykeln på tork hänger vid väjningspliktmärket. KNEPIGT: Det � nns 11 cykelhjälmar. KNASIGT: Två tra� kljus är 
gula, de brukar vara svarta i Sverige, en dykare kommer upp från avloppet och man kan inte pumpa heliumluft i cykeldäck så de 
svävar. VEM LETAR VI EFTER: Vi letar efter kaninen som cyklar på en höghjuling (en gammaldags cykel med extra stort framhjul). 
Titta till vänster på sidan, under reklamskylten.SVENSKA SVENSKA 
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