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Indhold: 300 familiekort, 180 voksenkort, 20 wildcards, 1 timeglas, 8 spillebrikker, 
spilleplade, spinder og pil.

Sådan begynder spillet!
Den yngste spiller starter, og turen går videre med uret rundt. Spilleren, hvis tur det er, er 
altid forklareren. Før spilleren begynder at forklare ord, skal vedkommende snurre spinderen 
for at finde en gætter, og han/hun tager derefter passende kort at forklare ud fra.

Brug spinderen til at finde din makker!
Hver gang det er din tur, snur spinderen for at finde din makker. Hvis spinderen peger på dig 
selv, er alle spillere gættere. Tag dig ikke af spinderfelterne; bare kig på, hvilken spiller pilen 
peger på. 

Hvilke ord skal du forklare?
Kortene har alle otte ord påtrykt, og felterne 
på spillepladen har tallene 1-8. Tallet, for de
ord som skal forklares, bestemmes ud fra 
placeringen af spillerens spillebrik på spillep-
laden. Forklareren forbereder sig ved at tage 
10-15 passende ordkort til at forklare ud fra.

 

• Du må ikke bruge noget af det ord, du 
forklarer. Hvis ordet er ”håndtaske”, kan du 
ikke sige ”en slags taske”, men gerne ”noget 
at have ting i”. 

• Du skal få gætteren til at sige ordet nøjagtigt, 
som det står på dit kort. Hvis ordet er ”løb”, 
godkendes ”løber” ikke som det rigtige svar. 

Spillet er anderledes i målområdet!
Når du i slutningen af en runde kommer ind i målområdet, må du ikke længere få en tur som forklarer og kan 
heller ikke få en makker. I stedet kan du kun stjæle ord under andre spilleres tur. Dette gøres ved at gætte 
ordet rigtigt før de andre spillere. Hvis pilen peger på dig, kan alle spillere gætte.

Du rykker anderledes i målområdet!
Alle spillere, der er kommet ind i målområdet, rykker deres spillebrik med det samme, hvis deres gæt 
accepteres, i stedet for at vente til turen er forbi.

Hvis du er den sidste spiller udenfor målområdet! 
Så skal du forklare en tur ad gangen, indtil du også kommer ind i målområdet.

Flytte fremad på spillepladen!
Hvor mange ord blev gættet rigtigt? Forklareren og gætteren må rykke deres 
spillebrikker så mange felter frem, som der var rigtigt gættede ord. Hvis alle 
spillere gættede, må forklareren rykke et felt frem for hvert rigtigt gættet 
ord, mens gætterne kun må rykke for hvert ord, de gættede rigtigt før de 
andre spillere. Så går turen videre til næste spiller. 

Et eksempel på point!
Hvis din makker har gættet 6 ord, men du lavede 2 fejl, må makkeren rykke 6 
felter frem, og forklareren kun 4. De andre spillere må derfor lytte nøje efter, 
når der bliver forklaret.

Spillet slutter, når alle er kommet ind i målområdet!
Spilleren, der er tættest på målfeltet, vinder!

Spillet kan også slutte, hvis en spiller når målfeltet!
Hvis en spiller når målfeltet, før alle spillere er kommet ind i 
målområdet, vinder den spiller!  

Familiekort

Voksenkort

Målfeltet

Hvis du laver fejl, mens du forklarer!
• Hvis du bruger noget af ordet, mens du 

forklarer, skal det kort lægges ned på 
bordet med bagsiden op for at 
tilkendegive et minuspoint, når din tur 
er forbi.

• Du får også et minuspoint, hvis du 
springer et ord over uden at prøve at 
forklare det.

• Hvis du har forklaret et ord i cirka 10 
sekunder, og gætteren ikke ser ud til at 
komme nærmere svaret, kan det kort 
lægges til side uden nogen som helst 
form for straf.

• For at bevare det sjove i spillet må børn 
gerne lægge et kort til side uden nogen 
som helst form for straf, hvis ordet er 
for svært at forklare. 

Når turen er forbi!
Når sandet i timeglasset løber ud, råber 
de andre spillere ”Stop!”. Hvis du 
stadigvæk forklarer, bliver gættet 
”åbent” for alle spillere. Det hurtigste 
rigtige svar vinder og tillader den spiller at 
rykke et felt frem på spillepladen. 

Sådan forklarer du!
Timeglasset vendes, og du begynder at forklare 
ordet ved det korrekte tal. Når din partner 
gætter det rigtige svar, lægger du kortet på 
bordet og begynder at forklare ordet ved det 
korrekte tal på det næste kort. Når du 
forklarer:

Hvad handler spillet om?
I FAMILIE ALIAS skal du sige ting med “andre ord”. Det handler om at forklare ord ved at 
bruge synonymer, modsatser eller ledetråde, så din makker kan gætte så mange ord fra 
kortet som overhovedet muligt, før sandet i timeglasset løber ud. Forklareren og 
gætteren rykker frem på spillepladen ligeså mange felter som ord, der blev gættet. 
Spilleren, der når i mål først, vinder.

Dette skal du gøre, inden du starter!
Læg spillepladen på bordet. Placer kortene ved siden af spillepladen i 3 forskellige 
bunker, ifølge bagsiderne. Du behøver ikke at tage alle ordkortene frem med det 
samme; bunkerne vil bare vælte … 

Der er en spinder i spillet!
Fastgør pilen på spinderen og placer den i midten af spillepladen. Spinderen bruges 
til at finde din makker og til at se, om de voksne skal trække et wildcard eller ej!

Hver spiller er sig selv nærmest!
Hver spiller tager en spillebrik og placerer den på startfeltet.

Producent: Nelostuote Oy, P.O. Box 4444, 
Raumanjuovantie, FIN-28101 Pori, Finland

Hurtige 
regler

1. Spilleren, der har tur, skal forklare ord og snurre spinderen for at finde en 
makker, der skal gætte de forklarede ord. - Hvis pilen peger på forklareren, 
skal alle spillere gætte.

2. Familiekort: Bruges hvis forklareren eller en af gætterne er et barn.
3. Voksenkort: Bruges når to voksne er makkere. - I dette tilfælde skal 

forklareren snurre spinderen for at se, om de skal anvende et wildcard.
4. Antallet af korrekt gættede ord = antallet af felter, der rykkes frem på 

spillepladen.
5. Antallet af fejl og oversprungne ord = antallet af felter, som forklareren skal 

rykke tilbage (børn straffes ikke for at springe over ord).
6. Alle gætter: Forklareren rykker frem for hvert korrekt gættet ord (minus 

fejl), de andre rykker kun for hvert korrekt gæt, de har gjort inden de 
andre.

7. Tallet i det felt, hvor forklarerens brik står, bestemmer hvilket ord, der skal 
forklares på kortet.

8. Målområde: Du skal ikke længere forklare eller være nogens makker. I 
stedet skal du gætte under de andre spilleres tur, og må kun rykke frem, 
hvis du er den første spiller, som gætter rigtigt.

9. Vinder: Den spiller, der er nærmest ved målfeltet, når alle er inde i 
målområdet, eller den spiller, som når målfeltet først.

Der er to slags ordkort! (Og wildcards, men det kommer vi til senere)
• Når et barn enten forklarer eller gætter, skal familiekortene bruges. 

De skal også bruges, når alle spillere gætter.
• Når en voksen er makker med en anden voksen, skal voksenkortene 

bruges.

De voksne kan ikke lide at få et wildcard, men det kan børnene!
Et wildcard bruges nogle gange, når en voksen skal forklare til en anden 
voksen. Før timeglasset vendes, skal den forklarende voksne snurre 
spinderen igen.
• Hvis spinderen stopper i et af wildcardfelterne, skal den voksne 

trække det øverste wildcard og gøre, hvad der står.
• Hvis spinderen stopper i et neutralt felt , skal turen spilles normalt.
Hvis der er mindre end 2 voksne, som spiller, skal wildcardene slet ikke
bruges! 
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