DK

Spilleregler
Hurtigt og morsomt terningspil med meget enkle regler.
Inden spillet kan starte, skal alle de udstansede huller til æg trykkes ud.
Hver deltager får udleveret et antal æg, som placeres i egen kurv. Ved 2 deltagere
spilles med 8 æg hver. Ved 3 eller 4 deltagere spilles med 7 æg hver.
Der kastes på skift med 1 terning.
Hvis du slår 1, 2, 3, 4 eller 5 med terningen, skal du lægge 1 æg i æggebægeret med
dette nummer, hvis æggebægeret er tomt.
Hvis du slår 6 med terningen, skal du spejle 1 æg på panden. Dette æg kommer ikke
tilbage i spillet igen.
Hvis du slår 1, 2, 3, 4 eller 5 med terningen, og der er placeret et æg i æggebægeret,
skal du tage dette æg og lægge det i din egen kurv. Terningen går videre til næste spiller.
Hvis du kan placere 1 æg i et tomt æggebæger eller spejle 1 æg på panden, har du
ret til at kaste terningen igen. Risikoen ved at fortsætte terningkastet kan være stor.
Hvis der f.eks er æg i bæger nr. 1, 2, 3 og 4, skal du slå 5 eller 6 for ikke at få æg
tilbage i kurven igen. Du kan derfor vælge at sende terningen videre.
Når det er din tur, skal du kaste terningen mindst 1 gang.
Vinderen er den spiller, der først kommer af med alle sine æg.
Spillet kan fortsætte, til I har fundet taberen,
som er den spiller, der til slut sidder tilbage
med æg i kurven.
NB: Terningen med tallene 1-6 kan anbefales,
hvis mindre børn spiller med.
Go’ fornøjelse!

NO

Spilleregler
Raskt og morsomt terningspill med veldig enkle regler.
Før spillet kan begynne, må alle de utstansede hullene til egg trykkes ut.
Hver deltaker får utlevert et antall egg som legges i deltakerens egen kurv. Er det 2
deltakere, har hver deltaker 8 egg. Er det 3 eller 4 deltakere, har hver deltaker 7 egg.
1 terning kastes på omgang.
Får du tallet 1, 2, 3, 4 eller 5, legger du 1 egg i eggeglasset med samme tall, hvis
hullet er tomt.
Ligger det derimot et egg i glasset med tallet du får på terningen (1–5), må du legge
dette egget i din egen kurv. Terningen går videre til neste spiller.
Får du 6, speiler du et egg i pannen, og dette egget kommer ikke med i spillet igjen.
Kan du plassere et egg i et tomt eggeglass eller speile et egg i pannen, får du et ekstra terningkast. Risikoen ved å fortsette terningkastet kan imidlertid være stor. Hvis
det for eksempel er egg i glass nummer 1, 2, 3 og 4, må du slå 5 eller 6 for ikke å få
egget tilbake i kurven igjen. Du kan derfor velge å sende terningen videre.
Når det er din tur, må du kaste terningen minst 1 gang.
Spilleren som først blir kvitt alle eggene sine, har vunnet.
Spillet kan fortsette til man har kåret taperen,
som er den spilleren som til slutt sitter alene
igjen med egg i kurven.
NB: Terningen med tallene 1–6 kan anbefales når
man spiller med mindre barn.
God fornøyelse!

SE

Spelregler:
Ett snabbt och roligt tärningsspel med mycket enkla regler.
Innan spelet kan börja ska alla utstansade ägghål tryckas ut.
Varje spelare får ett antal ägg som placeras i den egna korgen.
Två spelare har 8 ägg var. Tre eller fyra spelare har 7 ägg var.
Spelarna turas om att slå en tärning.
Om man slår 1, 2, 3, 4 eller 5 lägger man ett ägg i äggkoppen med motsvarande
siffra – om hålet är tomt.
Om man slår 1–5 och det redan finns ett ägg i den aktuella äggkoppen,
ska man ta upp det och lägga det i sin egen korg. Sedan är det nästa spelares tur.
Om man slår 6 lägger man ett ägg i stekpannan. Ägget försvinner då ur spelet.
Om man kan sätta ett ägg i en tom äggkopp eller lägga ett ägg i stekpannan, får
man slå tärningen igen. Risken med att slå tärningen igen kan vara stor. Om det t.ex.
finns ett ägg i äggkopp 1, 2, 3 och 4 måste man slå 5 eller 6 för att slippa få lägga
tillbaka ett ägg i sin egen korg. Därför kan man välja att skicka tärningen vidare till
nästa spelare.
Varje spelare måste slå tärningen minst en gång när det är hans/hennes tur.
Den som först blir av med alla sina ägg vinner.
Spelet kan fortsätta tills förloraren har utsetts,
dvs. den spelare som är ensam om att ha kvar
ägg i sin korg.
OBS! Tärning med siffrorna 1–6 rekommenderas
om man spelar med mindre barn.
Mycket nöje!

FI

Peliohjeet:
Nopea ja hauska noppapeli, jonka säännöt ovat erittäin yksinkertaiset.
Ennen kuin peli voi alkaa, kaikki osittain lävistetyt munille tarkoitetut reiät on painettava auki.
Jokaiselle osallistujalle jaetaan joukko munia, jotka asetetaan omaan koriin.
Jos osallistujia on kaksi, kummallakin on kahdeksan munaa. Jos osallistujia on kolme tai
neljä, jokaisella on seitsemän munaa.
Yhtä arpakuutiota heitetään vuorotellen.
Jos arpakuution silmäluku on 1, 2, 3, 4 tai 5, pelaaja saa asettaa yhden munan silmäluvun
mukaiseen munakuppiin, jos se on tyhjä.
Jos arpakuution silmäluku on 1–5, ja munakupissa on jo muna, pelaajan on otettava kyseinen
muna ja laitettava se koriinsa. Tämän jälkeen heittovuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
Jos arpakuution silmäluku on kuusi, pelaaja saa laittaa yhden munan pannulle, ja kyseinen
muna poistuu pelistä.
Jos pelaaja pystyy laittamaan yhden munan tyhjään munakuppiin tai pannulle, hän voi
heittää arpakuutiota uudelleen. Heittovuoron jatkaminen saattaa olla melko vaarallista.
Jos esimerkiksi munakupeissa 1, 2, 3 ja 4 on jo yksi muna, pelaajan on saatavat silmäluku
5 tai 6, jottei lisää munia päätyisi hänen koriinsa. Sen vuoksi heittovuoron voi antaa myös
seuraavalle pelaajalle.
Pelivuoron aikana arpakuutiota on heitettävä vähintään kerran.
Voittaja on pelaaja, joka ensimmäisenä pääsee
eroon kaikista munista. Peliä voidaan jatkaa,
kunnes jäljellä on häviäjä, jolla on vielä pelin
lopussa munia korissaan.
HUOM.: Jos pelataan pienten lasten kanssa,
arpakuutioksi kannattaa valita sellainen, jonka
silmäluvut ovat 1–6.
Hauskoja pelihetkiä!

