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Spilleregler: 

Hver spiller vælger en plade og anbringer 
den foran sig. Brikkerne blandes grundigt og 
spredes ud på bordet med bagsiden opad. 

Der vælges en opråber. Opråberen trækker en 
tilfældig brik og siger, hvad billedet på brikken 
forestiller, uden at vise brikken til de øvrige 
spillere. De øvrige spillere forsøger at finde 
motivet på deres plade. Lykkes det ikke, kan 
opråberen vælge at vise billedet, så alle kan 
se det.  

Hvis en af spillerne har motivet på sin plade, 
får han/hun brikken og anbringer den ovenpå 
billedet på pladen. Den, der først får dækket 
alle felterne på sin plade og råber ”BANKO!”, 
har vundet spillet. 

Hvis der er plader i overskud, kan hver  
spiller eventuelt få mere end én plade, eller 
opråberen kan deltage. 

NB: Inden du skiller brikkerne ad, kan du med 
fordel bukke dem i skærekanten. 

God fornøjelse!

Spilleregler: 

Hver spiller velger en plate og plasserer den 
foran seg. Bland brikkene godt og spre dem 
ut på bordet med baksiden opp. 

Velg en opproper. Opproperen trekker en 
tilfeldig brikke og forteller hva bildet på brik-
ken forestiller, uten å vise brikken til de andre 
spillerne. De andre spillerne forsøker å finne 
motivet på platen sin. Klarer de ikke det, kan 
opproperen velge å vise bildet så alle kan se 
det.  

Hvis en av spillerne har motivet på platen sin, 
får han eller hun brikken og legger den oppå 
bildet på platen. Den som først har dekket 
alle feltene på platen sin og roper ”BANKO!”, 
har vunnet spillet. 

Hvis det er for mange plater, kan hver spiller 
få flere plater eller opproperen kan også være 
med. 

NB: Før du skiller brikkene fra hverandre, kan 
det være smart å bøye dem litt i skjærekanten. 

God fornøyelse!

Spelregler: 

Varje spelare väljer en platta och lägger den 
framför sig. Brickorna blandas väl och sprids 
ut på bordet med baksidan uppåt. 

Spelarna väljer en utropare. Utroparen drar 
en bricka på måfå och säger vad bilden på 
brickan föreställer, utan att visa brickan för de 
övriga spelarna. De övriga spelarna försöker 
hitta motivet på sin egen platta. Om detta inte 
lyckas kan utroparen välja att visa upp bilden 
så att alla kan se den.  

Om en av spelarna har motivet på sin platta, 
får han/hon brickan och lägger den ovanpå 
bilden på plattan. Den som först täcker alla 
fälten på sin platta och ropar ”BINGO!” har 
vunnit spelet. 

Om det finns fler plattor än spelare, kan varje 
spelare eventuellt få mer än en platta eller 
också kan även utroparen delta i spelet. 

OBS! Innan du lossar brickorna bör du vika 
dem i skärkanten. 

Mycket nöje!

Pelisäännöt: 

Jokainen pelaaja valitsee levyn ja asettaa 
sen eteensä. Nappulat sekoitetaan hyvin ja 
jaetaan pöydälle taustapuoli ylöspäin. 

Valitaan huutaja. Huutaja ottaa satunnaisen 
nappulan ja sanoo, mitä nappulan kuva  
esittää näyttämättä sitä muille pelaajille. Muut 
pelaajat yrittävät löytää kuvion levystään.  
Jos tämä ei onnistu, huutaja voi näyttää 
kuvan, jotta kaikki voivat nähdä sen.  

Jos yhden pelaajan levyssä on kuvio, hän saa 
nappulan ja asettaa sen kuvan päälle levylle. 
Pelaaja, joka ensimmäisenä saa peitetyksi 
kaikki levynsä kentät, huutaa ”BINGO” ja 
voittaa pelin. 

Jos levyjä jää yli, voivat pelaajat saada 
enemmän kuin yhden levyn, tai huutaja voi 
osallistua peliin. 

HUOM: Ennen kuin jaat nappulat, taita ne 
leikkuureunasta. 

Hauskoja pelihetkiä!


