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Spilleregler: 

Kortene blandes godt og lægges på bordet med 
bagsiden opad – enten i lige rækker eller vilkårligt. 
Kortene må dog ikke røre ved hinanden. 

Den første spiller vender nu to tilfældige kort, så de 
ligger med billedsiden opad. Alle spillere skal kunne 
se billederne. 

Hvis en spiller vender to ens kort, tager han/hun 
kortene og lægger dem foran sig på bordet. 

Er kortene ikke ens, vendes de to kort om igen, og 
turen går videre til næste spiller. 

Det gælder om at huske, hvor de enkelte billeder 
ligger, så man kan få samlet så mange kortpar som 
muligt. 

Når det sidste kortpar er taget, tæller hver spiller 
sine kort. Den, der har flest kort, har vundet spillet. 

Råd
Hvis Memo spilles af yngre børn, er det bedst ikke 
at bruge mere end halvdelen af kortene. Husk at der 
skal være to kort af hvert billede. 

Er der mange spillere, kan man lave to grupper, der 
hver får 18 kortpar. 

Hvis man endnu ikke rigtigt har lært at tælle, kan 
man hver især lægge kortene i en pæn stak og måle 
stakkene mod hinanden. Den, der har den højeste 
stak, har flest kort og er vinder af spillet. 

God fornøjelse!

Spilleregler: 

Bland kortene godt og legg dem på bordet med 
baksiden opp – enten på rekke eller vilkårlig. Ko-
rtene må imidlertid ikke berøre hverandre. 

Den første spilleren snur to tilfeldige kort så de 
ligger med bildesiden opp. Alle spillerne må kunne 
se bildene. 

Hvis en spiller snur to like kort, tar han eller hun 
kortene og legger dem foran seg på bordet. 

Hvis kortene ikke er like, snus de igjen og turen går 
videre til neste spiller. 

Det gjelder å huske hvor de enkelte bildene ligger, 
slik at man får samlet så mange par som mulig. 

Når det siste kortparet er tatt, teller hver spiller ko-
rtene sine. Den som har flest kort, har vunnet spillet. 

Tips
Når Memo spilles av yngre barn, kan det være lurt å 
ikke bruke mer enn halvparten av kortene. Husk at 
det må være to kort av hvert bilde. 

Er det mange spillere, kan man lage to grupper som 
får 18 kortpar hver. 

Har man ikke lært å telle ordentlig ennå, kan 
spillerne legge kortene i hver sin pene stabel mot 
hverandre. Den som har høyest stabel, har flest kort 
og har vunnet spillet. 

God fornøyelse!

Spelregler: 

Korten ska blandas väl och läggas på bordet med 
baksidan uppåt – antingen i lika rader eller också 
godtyckligt. Korten får dock inte röra vid varandra. 
Sedan vänder den första spelaren upp två kort på 
måfå, så att de ligger med bildsidan uppåt. Alla 
spelare ska kunna se bilderna. 

Om en spelare vänder upp två likadana kort, tar 
han/hon upp dessa kort och lägger dem framför sig 
på bordet. 

Om korten inte är likadana vänds de ner igen, och 
det blir nästa spelares tur. 

Det gäller att komma ihåg var de olika bilderna 
ligger, så att du kan samla ihop så många kortpar 
som möjligt. 

När det sista kortparet är taget, räknar alla spelare 
sina kort. Den som har flest kort har vunnit spelet. 

Tips
Om man spelar Memo tillsammans med små barn, 
är det bäst att inte använda mer än hälften av 
korten. Tänk på att det ska finnas två kort av alla 
bilder. 

Om man är många spelare kan man dela upp sig i 
två grupper, som vardera får 18 kortpar. 

Om man ännu inte riktigt lärt sig att räkna, kan man 
var för sig lägga korten i en liten prydlig hög och 
jämföra högarna mot varandra. Den som har störst 
korthög har flest kort och har vunnit spelet. 

Mycket nöje!

Pelisäännöt: 

Kortit sekoitetaan hyvin ja asetetaan pöydälle  
taustapuoli ylöspäin – joko riveihin tai sinne tänne. 
Kortit eivät kuitenkaan saa koskettaa toisiaan. 

Ensimmäinen pelaaja kääntää kaksi satunnaista  
korttia kuvapuoli ylöspäin. Kaikkien pelaajien on 
nähtävä kuvat. 

Jos pelaaja kääntää kaksi samanlaista korttia,  
hän ottaa kortit ja asettaa ne eteensä pöydälle. 

Jos kortit eivät ole samanlaisia, kortit käännetään 
takaisin ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. 

Tarkoituksena on muistaa, missä kuvat sijaitsevat, 
jotta pelaaja saa kerättyä mahdollisimman monta 
korttiparia. 

Kun viimeinen korttipari on otettu, jokainen pelaaja 
laskee korttinsa. Voittaja on se pelaaja, jolla on  
eniten kortteja. 

Vinkkejä
Jos pelaajat ovat pikkulapsia, ei kannata käyttää  
kuin korkeintaan puolta korteista. Muista, että joka 
kuvaa on oltava kaksi korttia. 

Jos pelaajia on monta, voidaan muodostaa kaksi 
ryhmää, joista kumpikin saa 18 korttiparia. 

Jos pelaajat eivät vielä ole oppineet laskemaan, 
voidaan kortit laittaa pinoon ja pinojen korkeutta 
voidaan verrata toisiinsa. Se, jolla on korkein pino,  
on saanut eniten kortteja ja on pelin voittaja. 

Hauskoja pelihetkiä!
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