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Variant 1: Fire på rad
Oppsett av spillet: Hver spiller velger farge og legger 
kortene sine i en bunke foran seg. Du trenger ikke 
oppdragskortene. Velg hvem som skal starte spillet.

Slik spilles det: Den første spilleren spiller først et kort 
på bordet med bildet opp. Den neste spilleren kan velge 
å legge sitt kort til høyre eller venstre for, eller over eller 
under, dette kortet (ikke diagonalt). Hver spiller veksler 
på å spille et kort i sin farge. Målet er å få fire kort av 
egen farge på rad så raskt som mulig (en rad kan være 
horisontal, diagonal eller vertikal).

Spillets slutt: Vinneren er den første spilleren som 
legger ned 4 kort på rad i sin egen farge.

Variant 2: Fem på rad
Du kan også spille fem på rad med samme kort. Reglene 
for spillet er de samme som for fire på rad, men du 
må nå legge fem kort på rad. Vinneren er den første 
personen som får fem på rad.

Ekstra regler for viderekomne 
spillere:
Oppsett av spillet: Hver spiller velger farge og legger 
kortene sine i en bunke foran seg. 
Hver spiller velger et tilfeldig, hemmelig oppdragskort 
fra bunken med oppdragskort. Legg de andre til 
siden. De brukes ikke i dette spillet. Du kan velge 

personen som skal starte spillet og bestemme om du vil 
kombinere de hemmelige kortene med fire eller fem på 
rad.

Slik spilles det: Hver spiller ser på sitt eget hemmelige 
oppdragskort og holder det skjult fra motstanderne. 
I tillegg til å lage en rekke på fire eller fem kort, 
får du nå en ekstra oppgave på disse hemmelige 
oppdragskortene.

Formoppdrag:          Bildeoppdrag:

Spillets slutt: Spill 3 runder på rad etter hverandre 
og legg sammen poengene. Spilleren med flest poeng 
vinner! Du får 1 poeng for alle fullførte rad og oppdrag. 
Hvis det står likt mellom spillere, er det personen som 
utførte flest oppdrag som vinner.

Spilleregler
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Disse kortene har en 
form på dem som du 
må prøve å bygge inn 
i spillet. Hvis du kan 
kopiere/spille formen 
inn i spillet i din egen 
farge, så har du lyktes i 
oppdraget.

Du må få fire med 
samme bilde på 
rad for å vinne et 
poeng med dette 
oppdragskortet.
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