
SE

Spelets innehåll
Spelplan, 108 Touché spelkort (två kortlekar) samt 2 extra joker kort som reservkort, 

180 spelmarkörer i tre olika färger (60 av varje av gul, turkos, lila) 30 svarta Touché-markörer.

Spelets mål
Det gäller att vara den första spelaren eller 
laget som får en eller flera förutbestämda 
formationer på spelplanen. Detta görs 
genom att spela ut kort och ställa ut sina 
spelmarkörer på respektive ruta på spelplanen. 
Den som först har fått en formation säger 
högt ”Touché”.

Förberedelser
1. Varje spelare tar spelmarkörer i en färg och  
 lägger dessa framför sig. De svarta Touché- 

Följande formationer finns:

 markörerna kan ligga kvar i asken så länge  
 tills de ska användas.
2. En av spelarna delar ut samtliga 108 kort,  
 lika många till varje spelare. Korten läggs  
 i en hög med baksidan uppåt framför varje  
 spelare. Varje spelare tar sedan upp fem kort  
 på hand från sin hög och visar dem inte för  
 de andra spelarna.
3. Innan man börjar kommer man överens  
 om hur många och vilken/vilka av de olika  
 formationerna som man ska göra.

8+ 2–6 30+
år spelare min.

”Kvadrat” som består av fyra spelmarkörer i samma 
färg

”T” som består av fem spelmarkörer i samma färg

”Fem i rad”, vågrätt, lodrätt eller diagonalt, består av 
fem spelmarkörer i samma färg

”Kryss” som består av fem spelmarkörer i samma färg

Ett spel för 2-3 spelare eller lag.



Spelets gång
1. Man bestämmer vem som ska börja spelet 

och den spelaren börjar med att spela ut 
ett kort från sin hand. Kortet läggs på och 
ställer en av sina spelpjäser på en av de. Det 
använda kortet läggs åt sidan och spelaren 
tar upp ett nytt kort från högen framför 
sig. Tänk på att man alltid ska ha fem kort 
på hand. Turen går medurs vidare till nästa 
spelare som gör på samma sätt.

2. Spelarna försöker att fullborda den 
förutbestämda formationen genom att 
spela ut kort som passar i en ruta som gör 
att just den formationen bildas.

3. Spelarna kan använda sina kort antingen till 
att förhindra för de andra spelarna eller till 
att bygga på sina egna formationer.

4. När en formation är färdig 
tar man de svarta Touché-
markörerna och sätter ovanpå 
de spelpjäser som bildar 
formationen för att markera att 
den är klar och dessa rutor inte 
kan användas fler gånger.

5. Har man bestämt för att vinna ska flera 
formationer göras, tar man bort alla 
spelmarkörer från spelplanen utom 
formationen med de svarta Touché-
markörerna. Spelarna tar tillbaka   
spelmarkörerna och samtliga kort blandas 
på nytt och delas ut.

6. Om en spelpjäs fullbordar 
två formationer samtidigt 
får man bara sätta de svarta 
Touché markörerna på en av 
dem.

Spelets slut
Den spelare (laget) som först har lyckats få 
ihop de förutbestämda formationerna har 
vunnit.

Joker-korten kan användas till vilken ruta som 
helst och även till att ta bort en annan spelares 
spelmarkör från spelplanen. Detta görs för att 
försvåra för den spelaren och då får man ställa 
dit sin egen spelmarkör på den rutan.

Fritt fält (Free Space)-rutan kan bara användas 
när formationen ska fullbordas, d.v.s när den 
sista spelmarkören i en formation ska ställas 
ut på spelplanen. Man kan använda vilket som 
helst av sina kort för att utföra detta.

Dött kort. Det innebär att en spelare har 
ett kort på hand där det inte finns någon 
motsvarande ledig ruta kvar på spelplanen. 
När det är den spelarens tur säger man att nu 
läggs ett ”Dött kort” ut och då kan man byta 
ut det mot ett nytt kort från sin hög. Turen går 
därefter vidare till nästa spelare.

Lagspel
Om man spelar två lag är det viktigt att 
spelarna sitter växelvis runt spelplanen och 
vid tre lag, att varje lagmedlem sitter som 
var tredje spelare. Varje spelare får ett antal 
spelpjäser i respektive lags färg samt att 
korten delas ut som i individuellt spel. Det är 
också viktigt att spelarna inte säger något för 
att uppmärksamma en annan lagmedlem om 
vilket kort som ska läggas ut eller om spelaren 
har lagt fel kort.

Tips
Första spelet, börja med att göra en 
formation, t.ex. en ”kvadrat” eller ”fem i rad” 
för att senare göra fler för att vinna. Spelet 
försvåras genom att det redan finns en eller 
fler formationer på spelplanen. Man kan 
också bestämma att man gör t.ex. en av varje.




