
STÄNG AV FÖNSTER   

 
Lika som bär är ett superbra kort- och partyspel, som 4-10 personer kan spela tillsammans. Det är ett spel 

som du lär dig spela väldigt snabbt. Att spela är lika lätt som att jämföra två bär med varandra. Det är bara att 
öppna asken, ta fram korten och du kan börja spela! 

Välj det kort från din hand, som bäst passar till det kort som givaren lagt på bordet. Om givaren väljer det kort 
som du valt att lägga på bordet, vinner du denna omgång. Var och en turas om att vara givare. I Lika som bär 

kommer varje omgång att vara överraskande och hejdlösa jämförelser mellan personer, platser, saker och 
händelser.  

 

  

  

� Röda kort: 300 kort, som handlar om personer, platser, saker eller händelser.  
� Gröna kort: 100 kort, som handlar om egenskaper som personer, platser, saker eller händelser 

kan ha.  
� Askens inrede: Alla kort kan finnas kvar i facken under spelets gång. 
� Regler: Lätta regler som du kan lära dig att spela på några minuter.  

 
1. Sortera de röda och gröna korten och lägg dem i varsin hög i facken. 
 
2. Använd den tomma asken som förvaringsplats för de kort som har använts i spelet. Välj eller lotta 
vilken spelare som först får vara givare. 
 
3. Givaren delar ut sju röda kort till varje spelare, även till sig själv. Spelarna tittar på sina kort. 
 

1. Givaren tar ett grönt kort från högen, läser det högt och lägger kortet på bordet med textsidan uppåt. 
 
2. De andra spelarna förutom givaren väljer ett av sina kort, dvs det kort som bäst beskriver det gröna 
kortet. Spelarna lägger de valda korten med textsidan nedåt på bordet, enligt följande regler: 
Om det är 6 eller flera som spelar: 
- Det sista röda kortet som lagts på bordet deltar inte i omgången. Först till kvarn... 
Om det är 4 eller 5 som spelar: 
- De första fyra korten som lagts på bordet är med i spelet. 
- Spelarna kan lägga ett eller två kort per gång. (Spelaren, som försöker lägga två kort under samma 
omgång, måste lägga dem en åt gången på bordet.) Den som sig i spelet ger, den får spelet tåla!! 
 
3. Givaren blandar korten så att han/hon inte vet vem som lagt vilket kort. Givaren vänder upp ett kort åt 
gången, läser dem högt och väljer det kort, som han själv tycker bäst beskriver det gröna kortet. 
Spelaren som har lagt det utvalda kortet får det gröna kortet som behålls tills spelet är slut. 
 
4. Givaren samlar ihop de röda korten som har använts och lägger dem i den tomma asken. 
 
5. Inredet med korten går till nästa spelare som blir givare. Den nya givaren delar ut så många röda kort 
som behövs så att alla har sju röda kort i sin hand igen.  
 
6. Spelet fortsätter såsom beskrivet i reglerna 1 - 6, tills en av spelarna lyckas få tillräckligt många gröna 
kort som behövs för att vinna! Den som vinner beror på antalet spelare enligt följande: 

Innehåll : 

Innan spelet börjar 

Spelets gång 
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- Det är helt okej att lägga ett kort på bordet, som inte direkt passar till ordet på det gröna kortet. Givarna 
väljer oftast det mest kreativa, roliga eller intressanta alternativet.  
- Att lobba och kommentera är tillåtet och önskvärt! Spelarna får kritisera de olika alternativen för att 
övertala givaren till att välja det kort man anser vara det bästa.  
- Att välja sådana kort som man vet att givaren kanske anser är bäst ökar naturligtvis dina chanser att 
vinna omgången. Detta kallas ofta för smicker. 
- De röda korten som börjar med "Min" bör alltid läsas från givarens synvinkel. Till exempel, när givaren 
läser "Mitt kärleksliv", menas givarens eget kärleksliv, som beskrivs på det gröna kortet. 

De gröna korten som använts läggs underst i högen. Inredet med korten ges till följande spelare och 
spelet kan börja om från början! 
Om de röda korten tar slut, ta de använda från asken och blanda dem. Antalet nya kortkombinationer är 
oändligt! 

 
När du har spelat med grundreglerna kan du prova dessa variationer av Lika som bär: 
 
Bär som är lika  
Det är ibland uppiggande att ändra på reglerna, så börja med att dela ut fem gröna kort till varje spelare. 
Givaren tar ett rött kort från högen. Spelarna väljer nu ett grönt kort från sin hand, som de anser bäst 
beskriver ordet på det röda kortet. Givaren väljer sedan det gröna kortet, som han/hon anser vara den 
fyndigaste, och den spelare vars kort det är frågan om, får behålla kortet. 
 
Lika som bär II  
Vi rekommenderar denna version för spelare som föredrar ett långsammare och mera avspänt spel. I 
den här versionen får alla spelare (förutom givaren) lägga ett rött kort i varje omgång. Det är kanske 
ändå smart att ni sätter en tidsgräns så att spelet inte blir alltför långsamt. 
 
Olika som bär?  
Naturligtvis går det även att spela så, att man försöker välja ett alternativ, som allra sämst beskriver 
(eller är rena motsatsen till) ordet på det gröna kortet.  

Lycka till!  

Vinnaren 

Antal spelare  
Antal gröna kort som behövs för att vinna 

4  

5

6

7 

8 - 10

Tips 

Har ni tid för ett andra spel? 

Variationer 
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