
STÄNG AV FÖNSTER

SPELREGLER RITA & GISSA är ett sällskapsspel som kan spelas individuellt eller i lag. I spelet ingår
300 kort med begrepp som ska ritas, 4 block, 2 pennor, timglas, tärning och 6 spelpjäser.

Korten

Varje kort innehåller sex begrepp (ord) inom olika kategorier:
RÖD = FÖREMÅL
GRÖN = HÄNDELSEORD
BLÅ = ABSTRAKTA BEGREPP
GUL = NAMN ELLER TITLAR
SVART = TEKNISKA BEGREPP
VIT = BLANDADE UTTRYCK

Förberedelser a

Innan spelet börjar blandas korten och läggs upp och ner i en hög på bordet. Ett block och en penna
läggs framför spelaren som skall börja. Timglaset ställs på bordet.

Spelet

Spelaren kastar tärningen och tar ett kort från högen. Tärningen bestämmer hur många steg spelaren får
flytta på spelplanen. Färgen på cirkeln där spelaren stannar visar kategorin. Samtliga spelare ser i vilken
kategori ordet finns, men endast en vet ordet. Han tar ett block och en penna, vänder timglaset och
börjar rita ordet. Spelarna har nu chansen att efter hand gissa ordet så länge sanden i timglaset rinner.
Har ingen gissat rätt inom tiden, får den som ritar avslöja första bokstaven i ordet. Kan ändå ingen gissa
ordet med hjälp av begynnelsebokstaven, får spelaren inte fortsätta. Han måste vid nästa omgång
försöka rita ett nytt ord från ett annat kort i samma kategori. Det använda kortet läggs underst i högen,
och nästa spelare i tur kastar tärningen och tar upp ett kort.

Vinnar

Spelaren som först kommer i mål, vinner.

Särskilda regler

Inga bokstäver eller siffror får användas då ett ord ska ritas. Givetvis får den som ritar inte heller säga
något. Ordet måste anges så exakt som möjligt av den som gissar. De övriga spelarna får i tveksamma
fall avgöra om ett svar ska godkännas.

Lag

Om Rita & Gissa spelas som lagspel, delas spelarna in i lag med lika många spelare i varje lag. En ritar
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och de övriga i laget ska gissa ordet som ritas. Lagen får flytta sig framåt på samma sätt som beskrivits
tidigare, men med den skillnaden att man inte får hjälp med första bokstaven. Spelarna i varje lag turas
om att rita. Då en i laget ritat färdigt, går turen över till nästa lag. Det lag som först kommer i mål, vinner.

LYCKA TILL!

STÄNG AV FÖNSTER
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