R ecitativ o g D uct. (Falstaff og Fluth). Fluth kommer til
Falstaff for at bede ham hjælpe sig til at vinde en vis
Fru Fluths Hjerte; han bliver nu klar over, at Falstaff
alligevel har besøgt hans Kone den foregaaende Dag, o g
Skinsygen vaagner atter, desuden erfarer han, af Falstaff
skal til et nyt Møde med Fru Fluth, o g han glæder sig til
at overraske ham o g prygle ham.
R o m a n ce . (Fenton). Fenton, der ikke har opgivet Anna, kalder
hende hid ved en Romance.
Duettino. (Anna og Fenton). Anna kommer; hun o g Fenton
forsikrer i en Duet hinanden om deres gensidige Kærlighed.
Duet. (Fru Fluth og Fluth). Fluth kommer listende ind i sin
Frues Værelse; men hun har allerede skaffet Falstaff af
Vejen o g sørget for, at han i et Sideværelse bliver ud
styret med Kvindeklæder. Fluth undersøger Værelset og
først o g fremmest Tøjkurven, men da han ikke finder
nogen, vokser hans Skinsyge til Raseri. Fru Fluth glæder
sig over sit Gækkeris Resultat.
A rie. (Anna). Anna, der skal med til den Fest, der er arran
geret af de lystige Koner, Fru Fluth o g Fru Reich, vil
ikke møde saaledes klædt, som hendes Forældre ønsker
det, men i en hvid Kjole, idet hun agter at lade sig bort
føre under Festen af Fenton, med hvem hun har aftalt,
at de skal lade sig vie i Skovkapellet.
i erzettin o. (Fru Fluth, Fru Reich og Falstaff). Falstaff kommer
ved Aftenfesten forklædt som Jæger, han møder de to
lystige Koner, o g da han tror nu endelig at staa ved sit
Maal, begynder Balletten.
balletm u sik. Under denne kommer Oberons Alfer, Hvepse o g
M yg o g jager den stakkels Falstaff bort; han naar imid
lertid ikke at komme helt bort, inden han møder Fruernes
Mænd o g maa høre paa en Straffeprædiken, der udleverer
ham til hele Selskabets Latter.
^erzettino o g F inale. (Fru Fluth, Fru Reich, Fenton, Anna,
Fluth, Falstaff og Reich). Alt opløses d og i Tilgivelse
o g Munterhed.

