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Spelet består av 40 kort – 10 av varje färg, med nummer 1–10.
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Den yngsta spelaren startar spelet genom att säga ”Nu!”. Alla spelare vänder
sedan upp ett kort var samtidigt. Om två eller flera spelare vänder upp samma
kort, t ex en 2:a blir det ”Slagfärdiga mormor”. Den spelare som först får
syn på två likadana kort (eller 3, eller 4) ska slå i bordet. Den som först slår i
bordet vinner sticket och lägger korten underst i sin egen hög. Spelaren som
har haft turen att vinna ett stick startar en ny omgång genom att säga ”Nu!”.
Så fortsätter spelet tills någon av spelarna inte har fler kort.
Om en spelare slår i bordet trots att det inte finns två likadana kort på bordet
får spelaren straffpoäng. Dessa straffpoäng dras av i den slutliga poängräkningen när spelet är slut. När poängen har räknats och straffpoängen
dragits av, startar en ny omgång.
Man får poäng på följande sätt: Den spelare som har flest kort får 6 poäng,
näst flest får 4 poäng, tredje flest får 2 poäng, och den spelare som inte har
några kort får 0 poäng.
Om det bara är två spelare och det bara spelas med två
färger är spelet slut när ingen av spelarna varken kan
förlora eller vinna fler kort. Alltså när båda spelarnas kort
utgör par. Den spelare som har flest kort får 6 poäng och
den andra spelaren får 2 poäng.
Ha så kul!
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Innhold:

33 Kort, Spilleregler
For 2–8 spillere fra 3 år
ReglerSpilletid: Ca. 15 minutter
Spillet består av 40 kort – 10 i hver farge, med nummer fra 1–10.
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Poengene gis på følgende måte: Den spilleren som har flest kort,
får 6 poeng, nummer 2 får 4 poeng, nummer tre får 2 poeng.
Den spilleren som ikke har noen kort igjen, får 0 poeng.
Hvis det bare er to spillere og det spilles med to farger,
er spillet slutt når ingen av spillerne verken kan miste
flere kort eller ta flere stikk, dvs. når begge spillerne bare
har kort som danner par. Spilleren som har flest kort, får
da 6 poeng og den andre spilleren får 2 poeng.
God fornøyelse!
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MUMMO KOPAUTTAA

Sisältö:

33 Korttia, Pelisäännöt
Kahdesta kahdeksaan yli 3-vuotiaalle pelaajalle
Säännöt:
Pelin kesto: Noin 15 minuuttia
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Nuorin pelaaja aloittaa pelin sanomalla “nyt”. Tämän jälkeen jokainen pelaaja
kääntää yhden kortin kerrallaan samanaikaisesti. Jos vähintään kaksi pelaajaa
kääntää numeroarvoltaan saman kortin, esimerkiksi 2, tapahtuu mummo
kopauttaa pöytää -tilanne. Pelaajan, joka näkee ensimmäisenä kaksi (tai
kolme tai neljä) numeroarvoltaan samaa korttia, tulee kopauttaa pöytää.
Ensimmäisenä pöytää kopauttava saa pisteen ja asettaa näkemänsä
numeroarvoltaan samat kortit pinonsa pohjalle. Pisteen saanut pelaaja
aloittaa uuden kierroksen sanomalla “nyt”. Peli jatkuu, kunnes jollain
pelaajista ei enää ole kortteja.
Jos pelaaja kopauttaa pöytää, vaikka näkyvillä ei ole kahta numeroarvoltaan
samaa korttia, hän saa miinuspisteen. Miinuspisteet vähennetään pistemäärästä,
kun peli päättyy. Kun pisteet on laskettu ja miinuspisteet vähennetty, alkaa
uusi kierros.
Pisteitä annetaan seuraavasti: Pelaaja, jolla on eniten kortteja,
saa 6 pistettä. Toiseksi suurimmasta korttimäärästä saa 4 pistettä
ja kolmanneksi suurimmasta korttimäärästä 2 pistettä.
Pelaaja, jolla ei ole kortteja, saa 0 pistettä.
Jos pelaajia on vain kaksi ja pelataan vain kahdella värillä,
peli päättyy, kun kumpikaan pelaajista ei voi menettää eikä
voittaa lisää kortteja. Tällöin molemmilla pelaajilla on vain
kortteja, jotka muodostavat parin. Pelaaja, jolla on enemmän
kortteja, saa 6 pistettä. Toinen pelaaja saa 2 pistettä.
Mukavia pelihetkiä!

