
PELIN SÄÄNNÖT:

Pelissä on 56 korttia. Tömistele lattiaa, taputa käsiäsi yhteen, paukuta 
pöydän kantta tai istu aivan hiljaa. Kaikki pelaajat saavat yhtä monta 
korttia.   

Laita kortit pinoon kunkin pelaajan eteen kuvapuoli alaspäin. Pelin 
aloittava pelaaja ottaa kortin omasta pinosta ja laittaa sen keskelle  
pöytää kuvapuoli ylöspäin. Peli jatkuu siten, että kukin pelaaja 
kääntää vuorollaan kortin ja laittaa sen pöydän keskellä olevan kortin 
päälle. Jos joku pelaajista kääntää toimintokortin, jossa on sama kuva 
kuin pinon päällimmäisessä kortissa, toimi mahdollisimman nopeasti 
seuraavasti:

TÖMISTELE lattiaa, jos nallella on punaiset saappaat.
TAPUTA käsiäsi yhteen, jos nallella on vihreät lapaset.
PAUKUTA pöydän kantta, jos nallella on siniset lapaset.
ISTU HIIRENHILJAA, 

Pelaaja, joka TÖMISTELEE, TAPUTTAA TAI PAUKUTTAA ensimmäisenä, 
saa pöydän keskellä olevan korttipinon itselleen. Jos pelaaja toimii 
väärin, hänen on annettava yksi kortti jokaiselle muulle pelaajalle.

Peli loppuu, kun yksi  
pelaaja on saanut kaikki 
kortit itselleen.

Mukavia pelihetkiä!

Indhold:
33 Kort, Spilleregler
For 2-8 spillere fra 3 år
Spilletid: Ca. 15 minutter

Det klassiske kortspil, hvor det gælder om ikke at
sidde tilbage med Sorteper!
Spillet består af kort med sjove dyremotiver, som 
skal parres. Kortparrene lægger man foran sig på 
bordet, og den, der til sidst sidder tilbage med 
Sorteper, er spillets taber – Sorteper. 

Innhold:
33 Kort, Spilleregler
For 2–8 spillere fra 3 år
Spilletid: Ca. 15 minutter

Det klassiske kortspillet der det gjelder å ikke være 
den som sitter igjen med Svarteper! Spillet består
av kort med morsomme dyremotiver som skal settes 
sammen parvis. Kortparene legger man foran seg på 
bordet, og den som til slutt sitter igjen med Svarte-
per, er taperen av spillet – Svarteper

Innehåll:
33 kort, Spelregler
För 2-8 spelare från 3 år
Speltid: Ca 15 minuter

Det klassiska kortspelet, där det gäller att inte sitta 
sist kvar med Svarte Petter på handen!
Spelet består av kort med roliga djurmotiv som ska 
paras ihop. Kortparen läggs ner framför respektive 
spelare på bordet och den som sist har kvar Svarte 
Petter på handen är spelets förlorare – Svarte Petter.

Sisältö:
33 Korttia, Pelisäännöt 
Kahdesta kahdeksaan yli 3-vuotiaalle pelaajalle
Pelin kesto: Noin 15 minuuttia

Musta Pekka on klassinen korttipeli, jonka tavoitteena 
on, ettei Musta Pekka jää omaan käteen!
Pelin korteissa on hauskoja eläinkuvioita, joista on 
muodostettava pareja. Pelaajat asettavat korttiparit  
eteensä pöydälle, ja pelaaja, jolla on viimeisenä kädes-
sään Musta Pekka, häviää pelin – hänestä tulee Musta 
Pekka.

NALLEPELI

PELI

SPILLEREGLER:

Spillet består af 56 kort. Du skal trampe i gulvet, klappe i hænderne, 
banke i bordet eller sidde helt stille. Hver spiller får lige mange kort.  

Læg kortene i en bunke foran hver spiller med motivet nedad. Den 
spiller som starter spillet, tager et kort fra sin bunke og lægger det i 
midten af bordet med motivet opad.  

Spillet fortsætter, ved at spillerne efter tur vender et kort og lægger det 
ovenpå kortene i midten.Hvis en spiller vender et aktivitetskort som er 
ligesom det motiv som ligger øverst i bunken, gælder det om at være 
den første som:

TRAMPE i gulvet -hvis bamsen har røde støvler.
KLAPPE i hænderne -hvis bamsen har grønne vanter på.
BANKE i bordet -hvis bamsen har en blå vante på.
SIDDE MUSESTILLE -hvis bamsen har en sommerfugl.

Den spiller som først TRAMPER, KLAPPER eller BANKER, får kort-
bunken fra bordet. Hvis en spiller gør det forkerte, skal han/hun 
gi’ et kort til hver af de andre spillere.

Spillet er slut når en spiller  
har fået alle kortene.

God fornøjelse!

Indhold:
33 Kort, Spilleregler

 For 2-8 spillere fra 3 år
Spilletid: Ca. 15 minutter

Det klassiske kortspil, hvor det gælder om ikke at
sidde tilbage med Sorteper!
Spillet består af kort med sjove dyremotiver, som 
skal parres. Kortparrene lægger man foran sig på 
bordet, og den, der til sidst sidder tilbage med 
Sorteper, er spillets taber – Sorteper. 

Innhold:
33 Kort, Spilleregler
For 2–8 spillere fra 3 år
Spilletid: Ca. 15 minutter

Det klassiske kortspillet der det gjelder å ikke være 
den som sitter igjen med Svarteper! Spillet består
av kort med morsomme dyremotiver som skal settes 
sammen parvis. Kortparene legger man foran seg på 
bordet, og den som til slutt sitter igjen med Svarte-
per, er taperen av spillet – Svarteper

Innehåll:
33 kort, Spelregler
För 2-8 spelare från 3 år
Speltid: Ca 15 minuter

Det klassiska kortspelet, där det gäller att inte sitta 
sist kvar med Svarte Petter på handen!
Spelet består av kort med roliga djurmotiv som ska 
paras ihop. Kortparen läggs ner framför respektive 
spelare på bordet och den som sist har kvar Svarte 
Petter på handen är spelets förlorare – Svarte Petter.

Sisältö:
33 Korttia, Pelisäännöt 
Kahdesta kahdeksaan yli 3-vuotiaalle pelaajalle
Pelin kesto: Noin 15 minuuttia

Musta Pekka on klassinen korttipeli, jonka tavoitteena 
on, ettei Musta Pekka jää omaan käteen!
Pelin korteissa on hauskoja eläinkuvioita, joista on 
muodostettava pareja. Pelaajat asettavat korttiparit  
eteensä pöydälle, ja pelaaja, jolla on viimeisenä kädes-
sään Musta Pekka, häviää pelin – hänestä tulee Musta 
Pekka.

NALLEPELI

PELI



SPILLEREGLER:

Spillet består av 56 kort. Du skal trampe i gulvet, klappe i hendene, 
banke i bordet eller sitte helt stille. Hver spiller får like mange kort.   

Legg kortene i en bunke foran hver spiller med bildesiden ned.  
Den spilleren som starter spillet, tar et kort fra bunken sin og legger 
det midt på bordet med bildesiden opp. 

Spillet fortsetter ved at spillerne etter tur snur et kort og legger det 
oppå kortene i midten. Hvis en spiller snur et kort med samme bilde 
som kortet som ligger øverst i bunken, er det om å gjøre å være den 
første som:

TRAMPER i gulvet - hvis bamsen har røde støvler.
KLAPPER i hendene - hvis bamsen har grønne votter.
BANKER i bordet - hvis bamsen har en blå vott.
SITTER MUSESTILLE - hvis bamsen har en sommerfugl.

Den spilleren som først TRAMPER, KLAPPER eller BANKER, får kort-
bunken fra bordet. Hvis en spiller gjør noe feil, må han/hun gi et kort 
til hver av de andre spillere.

Spillet er slutt når en av  
spillerne har fått alle kortene.

God fornøyelse!

 Indhold:
 33 Kort, Spilleregler
 For 2-8 spillere fra 3 år
 Spilletid: Ca. 15 minutter

Det klassiske kortspil, hvor det gælder om ikke at 
sidde tilbage med Sorteper!
Spillet består af kort med sjove dyremotiver, som 
skal parres. Kortparrene lægger man foran sig på 
bordet, og den, der til sidst sidder tilbage med  
Sorteper, er spillets taber – Sorteper. 

 Innhold:
 33 Kort, Spilleregler
 For 2–8 spillere fra 3 år
 Spilletid: Ca. 15 minutter

Det klassiske kortspillet der det gjelder å ikke være 
den som sitter igjen med Svarteper! Spillet består 
av kort med morsomme dyre motiver som skal settes 
sammen parvis. Kortparene legger man foran seg på 
bordet, og den som til slutt sitter igjen med Svarte-
per, er taperen av spillet – Svarteper

 Innehåll:
 33 kort, Spelregler
 För 2-8 spelare från 3 år
 Speltid: Ca 15 minuter

Det klassiska kortspelet, där det gäller att inte sitta  
sist kvar med Svarte Petter på handen!
Spelet består av kort med roliga djurmotiv som ska 
paras ihop. Kortparen läggs ner framför respektive  
spelare på bordet och den som sist har kvar Svarte 
Petter på handen är spelets förlorare – Svarte Petter.

 Sisältö:
 33 Korttia, Pelisäännöt 
 Kahdesta kahdeksaan yli 3-vuotiaalle pelaajalle
 Pelin kesto: Noin 15 minuuttia

Musta Pekka on klassinen korttipeli, jonka tavoitteena 
on, ettei Musta Pekka jää omaan käteen!
Pelin korteissa on hauskoja eläinkuvioita, joista on 
muodostettava pareja. Pelaajat asettavat korttiparit  
eteensä pöydälle, ja pelaaja, jolla on viimeisenä kädes-
sään Musta Pekka, häviää pelin – hänestä tulee Musta 
Pekka.

NALLEPELI

PELI

SPELREGLER:

Spelet består av 56 kort. Du ska stampa i golvet, klappa händerna, 
banka i bordet eller sitta helt stilla. Varje spelare får lika många kort.  

Lägg korten i en hög framför varje spelare med motivet nedåt.  
Spelaren som börjar drar ett kort från sin hög och lägger det i mitten 
av bordet med motivet uppåt.  

Spelet fortsätter med att spelarna i tur och ordning vänder upp ett kort 
och lägger det överst i korthögen i mitten av bordet. Om en spelare 
vänder upp ett aktivitetskort med samma motiv som det översta kortet 
i högen gäller det att vara först med att:

STAMPA i golvet om nallen har röda stövlar.
KLAPPA händerna om nallen har gröna vantar.
BANKA i bordet om nallen har blå vantar.
SITTA BLICKSTILLA om nallen bara har en fluga.

Den spelare som först STAMPAR, KLAPPAR eller BANKAR får  
korthögen på bordet. Om en spelare gör fel rörelse måste han eller 
hon ge ett kort till var och en av de andra spelarna.

Spelet är slut när en  
spelare har fått alla kort.

Lycka till!

 Indhold:
 33 Kort, Spilleregler
 For 2-8 spillere fra 3 år
 Spilletid: Ca. 15 minutter

Det klassiske kortspil, hvor det gælder om ikke at 
sidde tilbage med Sorteper!
Spillet består af kort med sjove dyremotiver, som 
skal parres. Kortparrene lægger man foran sig på 
bordet, og den, der til sidst sidder tilbage med  
Sorteper, er spillets taber – Sorteper. 

 Innhold:
 33 Kort, Spilleregler
 For 2–8 spillere fra 3 år
 Spilletid: Ca. 15 minutter

Det klassiske kortspillet der det gjelder å ikke være 
den som sitter igjen med Svarteper! Spillet består 
av kort med morsomme dyre motiver som skal settes 
sammen parvis. Kortparene legger man foran seg på 
bordet, og den som til slutt sitter igjen med Svarte-
per, er taperen av spillet – Svarteper

 Innehåll:
 33 kort, Spelregler
 För 2-8 spelare från 3 år
 Speltid: Ca 15 minuter

Det klassiska kortspelet, där det gäller att inte sitta  
sist kvar med Svarte Petter på handen!
Spelet består av kort med roliga djurmotiv som ska 
paras ihop. Kortparen läggs ner framför respektive  
spelare på bordet och den som sist har kvar Svarte 
Petter på handen är spelets förlorare – Svarte Petter.

 Sisältö:
 33 Korttia, Pelisäännöt 
 Kahdesta kahdeksaan yli 3-vuotiaalle pelaajalle
 Pelin kesto: Noin 15 minuuttia

Musta Pekka on klassinen korttipeli, jonka tavoitteena 
on, ettei Musta Pekka jää omaan käteen!
Pelin korteissa on hauskoja eläinkuvioita, joista on 
muodostettava pareja. Pelaajat asettavat korttiparit  
eteensä pöydälle, ja pelaaja, jolla on viimeisenä kädes-
sään Musta Pekka, häviää pelin – hänestä tulee Musta 
Pekka.
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