
        Spilleregler: 

Kortene blandes. Hver spiller får 5 kort, der tages op på hånden.  
De resterende kort lægges i en bunke med bagsiden opad. 
Det øverste kort vendes med billedsiden opad. 
Den yngste spiller starter og der spilles i urets retning. 

Spillerne skal nu på skift forsøge at lægge et kort på bunken med 
vendte kort. Man har følgende muligheder: 

1. Lægge et kort i den samme farve (uanset værdi).

2. Lægge et kort i en anden farve, men med samme værdi.

3. Lægge et kort med tallet 8. Spilleren må da bestemme, hvilken
farve den næste spiller skal lægge på bunken. 

4. Lægge et kort med tallet 2 i samme farve. Lægger man en 2’er,  
skal den næste spiller tage 2 kort fra bunken og må samtidig  
ikke lægge et kort ned i denne omgang. 

5. Vende et kort fra bunken og lade næste spiller fortsætte.

6. Lægge et ”Olsen”-kort. ”Olsen”-kortene er jokere, der gælder  
	 for	alle	fire	farver.	De	kan	dog	ikke	erstatte	de	specielle	 
 kort med tallene 2 og 8.

Bemærk: Når man lægger sit næstsidste kort på  
bunken, skal man højt og tydeligt sige ”Olsen!”.  
Hvis man glemmer dette, skal man som straf tage  
et kort fra bunken. Derefter fortsætter næste spiller. 

Den spiller, der først får lagt sit sidste kort, har  
vundet spillet. De øvrige spillere tæller pointene 
sammen på de kort, de har tilbage på hånden. 

Kortene giver følgende point: 
2’er: ............................ 20  point
8’er: ............................ 25 point
Alle kort under 8: ..........  5 point
Alle kort over 8: ............ 10 point
”Olsen”: ....................... 30 point

Den	spiller,	der	har	flest	point	på	hånden,	har	tabt	spillet.

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.



        Regler: 

Blanda korten. Varje spelare får 5 kort som man behåller på handen.  
Resten av korten läggs i en hög med baksidan uppåt. 
Det översta kortet vänds upp med framsidan uppåt.  
Den	yngsta	spelaren	börjar	och	man	spelar	medurs.

Spelarna ska nu turas om att försöka lägga ett kort på högen med  
uppvända kort. Man har följande möjligheter: 

1. Lägga ett kort i samma färg (oavsett valör).

2. Lägga ett kort i en annan färg, men med samma valör.

3. Lägga ett kort med siffran 8. Spelaren får då bestämma vilken 
färg  
 nästa spelare ska lägga på högen.

4. Lägga ett kort med siffran 2 i samma färg. Om man lägger en  
	 2:a	ska	nästa	spelare	ta	2	kort	från	högen	och	får	inte	lägga	ett	 
 kort i den här omgången.

5.	Vända	upp	ett	kort	från	högen	och	låta	nästa	spelare	fortsätta.

6. Lägga ett jokerkort. Jokerkorten gäller för alla fyra färgerna.  
	 De	kan	dock	inte	ersätta	de	särskilda	korten	med	 
	 siffrorna	2	och	8.

Obs! När man lägger sitt näst sista kort i högen  
ska	man	högt	och	tydligt	säga	”Lappen!”.	 
Om man glömmer det ska man ta ett straffkort  
ur högen. Därefter fortsätter nästa spelare. 

Den spelare som först lägger sitt sista kort har  
vunnit spelet. De övriga spelarna räknar ihop  
poängen för de kort som de har kvar på handen. 

Korten ger följande poäng: 
2:or: ........................... 20  poäng
8:or: ........................... 25 poäng
Alla kort under 8: ..........  5 poäng
Alla kort över 8: ............ 10 poäng
Vändåtta: ..................... 30 poäng

Den	spelare	som	har	flest	poäng	på	handen	 
har förlorat spelet.

 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.



        Regler: 

Kortene stokkes. Hver spiller får 5 kort og tar disse opp på hånden. 
Resten av kortene legges i en bunke med baksiden opp – trekkebunken. 
Det øverste kortet snus med bildesiden opp og danner en ny bunke 
ved siden av – spillebunken.  
Den yngste spilleren starter, og det spilles med sola. 

Spillene skal nå etter tur legge et kort på spillebunken.  
Man har følgende muligheter:

1. Legge på et kort i samme farge (uansett verdi).

2. Legge på et kort i en annen farge, men med samme verdi.

3. Legge på et kort med tallet 8. Spilleren kan da bestemme hvilken  
 farge den neste spilleren skal legge på spillebunken.

4. Legge på et kort med tallet 2 i samme farge. Hvis man legger på 
 en toer, må den neste spilleren trekke to kort fra trekkebunken  
 og får ikke legge på kort denne gangen.

5. Snu et kort fra trekkebunken, og la turen gå videre til neste spiller.

6. Legge på et ”Olsen”-kort. ”Olsen”-kortene er jokere som kan  
	 legges	på	alle	de	fire	fargene.	Men	de	kan	ikke	erstatte	de	 
 spesielle kortene med tallene 2 og 8.

Merk: Når man legger sitt nest siste kort på spillebunken,  
må man høyt og tydelig si ”Olsen!”. Hvis man glemmer  
dette, må man som straff trekke et kort fra  
trekkebunken. Deretter fortsetter neste spiller. 

Den spilleren som først får lagt på sitt siste kort,  
har vunnet spillet. De andre spillere teller sammen  
poengene for kortene de har igjen på hånden. 

Kortene gir følgende poeng: 
Toere: .......................... 20  poeng
Åttere: ......................... 25 poeng
Alle kort under 8: ..........  5 poeng
Alle kort over 8: ............ 10 poeng
”Olsen”: ....................... 30 poeng

Den	spilleren	som	har	flest	poeng	igjen	på	hånden,	 
har tapt spillet.

 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.



        Säännöt:

Kortit sekoitetaan. Jokainen pelaaja saa käteensä viisi korttia.  
Loput kortit jätetään pakkaan taustapuoli ylöspäin.  
Pakan päällimmäinen kortti käännetään kuvapuoli ylöspäin.  
Nuorin pelaaja aloittaa. Peli etenee myötäpäivään.

Pelaajat yrittävät lyödä kortin pakkaan kuvapuoli ylöspäin  
käännetyn kortin päälle. Mahdollisuudet ovat seuraavat: 

1. Pakkaan lyödään samaa maata oleva kortti arvosta riippumatta.

2. Pakkaan lyödään toista maata oleva kortti, jonka arvo on sama.

3. Pakkaan lyödään kortti, jonka arvo on 8. Tällöin pelaaja saa  
 päättää, mitä maata seuraavan pelaajan täytyy lyödä pakkaan.

4. Pakkaan lyödään samaa maata oleva kortti, jonka arvo on 2.  
 Jos pakkaan lyödään kortti, jonka arvo on 2, seuraavan pelaajan  
 täytyy ottaa kaksi korttia pakan pohjalta. Tällöin hän ei saa lyödä  
 pakkaan korttia kyseisellä kierroksella.

5. Hän ottaa pakan pohjalta kortin, kääntää sen ja antaa seuraavan  
 pelaajan jatkaa peliä.

6. Pakkaan lyödään Väiski-kortti. Väiski-kortti on jokerikortti, joka  
 voi lyödä minkä tahansa maan päälle. Sen avulla ei kuitenkaan  
 voi korvata erikoiskortteja, joiden numeroarvo on 2 tai 8.

Huomaa: Kun pelaaja lyö pakkaan toiseksi viimeisen  
korttinsa, hänen täytyy sanoa kovaan ääneen ”Väiski”. Jos  
hän unohtaa tämän, hänen täytyy ottaa pakasta yksi kortti.  
Tämän jälkeen seuraava pelaaja jatkaa peliä.

Pelin voittaa se pelaaja, joka lyö viimeisen korttinsa  
pakkaan ensimmäisenä. Muut pelaajat laskevat  
käteensä jääneiden korttien pistemäärät. 

Korteista saa seuraavat pistemäärät: 
Numeroarvo 2:.............. 20  pistettä
Numeroarvo 8:.............. 25 pistettä
Kaikki kortit, joiden  
numeroarvo alittaa 8:  ...  5 pistettä
Kaikki kortit, joiden  
numeroarvo ylittää 8: .... 10 pistettä
Väiski: ......................... 30 pistettä

Pelaaja, jolla on kädessään eniten pisteitä pelin  
päättyessä, häviää pelin.

 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.


