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Variant 1: Fyra i rad
Förberedelser: Varje spelare väljer en färg och lägger 
sina kort i en hög framför sig. Uppdragskorten behövs 
inte. Välj vilken spelare som ska börja.

Spelets gång: Den första spelaren lägger ut ett första 
kort på bordet med framsidan uppåt. Nästa spelare 
kan lägga sitt kort till vänster eller höger om det första 
kortet, eller ovanför eller nedanför (men inte diagonalt). 
Varje spelare lägger sedan i tur och ordning ut ett kort i 
sin egen färg. Spelet går ut på att så snabbt som möjligt 
få fyra kort i rad av sin egen färg (en rad kan vara 
vågrät, lodrät eller diagonal).

Spelets slut: Vinner gör den spelare som först lyckas 
lägga fyra kort av sin egen färg i rad.

Variant 2: Fem i rad
Det går så klart lika bra att spela “Fem i rad” med 
samma kort. Reglerna för spelet är då identiska med 
“Fyra i rad” förutom att man måste lägga fem kort i rad. 
Den som först får Fem i rad vinner.

Extraregler för erfarna spelare:
Förberedelser: Varje spelare väljer en färg och lägger 
sina kort i en hög framför sig.
Varje spelare drar sedan ett hemligt uppdragskort från 
högen med uppdragskort. Lägg de andra åt sidan. De 
används inte i spelet. Utse sedan vem som ska börja och 

bestäm om ni ska kombinera de hemliga korten med 
Fyra i rad eller Fem i rad-spelet.

Spelets gång: Varje spelare tittar på sitt hemliga 
uppdragskort utan att avslöja det för sin motspelare. 
Förutom att bygga fyra eller fem i rad har du nu 
ytterligare en uppgift som anges på det hemliga 
uppdragskortet.

Formuppdrag:          Fotouppdrag:

Spelets slut: Spela 3 spelomgångar i rad efter varandra 
och summera poängen. Spelaren med flest poäng 
vinner! Varje slutförd rad respektive uppdrag ger 1 
poäng. Om det blir oavgjort i poäng så vinner den som 
har lyckats med flest uppdrag.

Spelregler
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På dessa kort visas en 
särskild form som du 
måste försöka få med 
i spelet. Om du kan 
avbilda/lägga formen 
i spelet i din egen färg 
så har du lyckats med 
uppdraget.

Med det här 
uppdragskortet 
måste du få fyra av 
samma foto i rad för 
att vinna en poäng.
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