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Innehåll:
Spelplan, 300 kort, 6 spelpjäser, timglas, anteckningsblock. Ni behöver en penna.

Spelidé
Spelet innehåller totalt 1 200 charader. Varje kort har fyra halva 
meningar eller uttryck varav två är början och två är slutet. Genom 
att para ihop början på en mening med slutet på en annan mening 
bildas en charad som man ska spela upp för sina motspelare med 
hjälp av gester och mimik. Alla gissar, och den som gissade rätt och 
den som gjorde charaden går framåt på spelplanen. Meningarna är 
helt slumpmässiga och varierar med stor bredd i svårighetsgrad. Ett 
kort kan t ex råka innehålla fyra ganska svåra meningar, ett annat kan 
innehålla någon lätt, någon extra klurig, någon lite ”konstig” etc. Man 
kan också hamna på rutor där man ska hitta på en egen charad eller 
välja en enda motspelare som ska gissa. Först i mål vinner.

Förberedelser
Lägg spelplanen mitt på bordet.- 
Varje spelare väljer en spelpjäs och placerar den på startrutan.- 
Blanda korten väl och lägg cirka hälften med texten nedåt i en - 
hög bredvid spelplanen. 
Placera timglaset så att alla kan se det.- 
Ev. utses en sekreterare som skriver upp de rätt gissade orden - 
efter hand för att man ska komma ihåg vilka ord som har gissats 
och på så sätt kan ”följa” charaden framåt.

Spelets gång 

Korten
Varje kort innehåller 4 meningar, 
ord eller uttryck:
 
1-2 = början på en charad. 
A-B = slutet på en charad. 

Den yngsta spelaren börjar. 
Dra översta kortet från högen. Spelaren till vänster om dig väljer 
vilken charad du ska göra (utan att titta på kortet) genom att säga 
antingen 1 eller 2 och antingen A eller B. Kombinationen av siffran 
och bokstaven visar vilka två meningar du ska sätta ihop och göra 
som en charad. 

Exempel: Din spelgranne säger 2B. Du ska nu kombinera mening 2 och 
mening B på kortet, och börja med 2. Till exempel står det: 2. En hungrig 
präst … B. … kör en traktor med punktering.

Tiden
Vänd på timglaset. Du ska nu omedelbart agera med gester, 
mimik och ljud utan att säga några ord så att spelarna kan gissa 
den fullständiga charaden: ”En hungrig präst kör en traktor med 

punktering” medan sanden i timglaset rinner ner. Alla får gissa 
samtidigt.

Tips
Ett tips är att man gestaltar ett ord i taget och låter publiken gissa det 
ordet och sedan fortsätter med nästa ord (man ska alltså inte gissa 
först ena delen av meningen och sedan nästa del av meningen). I 
det här fallet börjar du alltså med att gestalta ordet ”en”, när publiken 
gissat det gestaltar du ordet ”hungrig” osv. Eventuellt skriver ni ner 
orden vartefter de gissas.

Ledtrådar
Man kan om man vill innan spelet börjar bestämma att vissa 
symboliska handlingar är ledtrådar som underlättar, se lista med 
förslag på nästa sida. 

Tiden är ute
Den som först gissade rätt på - hela charaden – innan tiden gick ut 
- får flytta sin spelpjäs två steg framåt. Du som gjorde charaden 
får flytta ett steg framåt. Om ingen lyckades får ingen flytta och 
kortet läggs underst i högen – med framsidan upp - och turen 
går vidare medsols till nästa spelare som ska göra en charad. 
Om sanden har runnit klart innan någon gissade hela charaden - 
skriker publiken ”Stopp!” och då måste du stoppa genast. Ingen 
spelare får då flytta sin spelpjäs. Kortet läggs underst i högen 
– med framsidan upp - och turen går vidare medsols till nästa 
spelare som ska göra en charad. 

En andra chans
Skådespelaren får vid sin omgång lov att dra ett nytt kort en gång om 
han eller hon tycker att charaden är omöjlig att göra. Men observera 
– du kan råka ut för att få en ännu svårare charad vid det nya kortet 
du drar. Den siffra och bokstav som först valdes gäller även för det 
nya kortet. 
 
Rutor på spelplanen 
- Egen charad 
Dra inget kort. Du ska nu hitta på din egen 
charad. Välj en kategori bland kategorierna: 

Film•	
TV-program•	
Resmål/Platser•	
Person•	
Talesätt/Uttryck/Ordspråk•	

Berätta vilken kategori du valde och skriv sedan ner din charad på ett 
papper (som du döljer), vänd på timglaset och börja omedelbart att 
agera medan sanden i timglaset rinner. 

Slutet på 
meningar.

Början på 
meningar.
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Den som först gissade rätt innan sanden runnit ner får flytta sin - 
spelpjäs två steg framåt. 
Du som gjorde charaden får flytta ett steg framåt. - 
Om ingen lyckades får skådespelaren flytta ett steg - bakåt på 
spelplanen. Det lönar sig alltså inte att göra en alltför krånglig 
charad för att försvåra för sina motspelare.

- En etta
Du väljer en av spelarna som ska gissa din 
charad - de andra spelarna måste vara tysta. 
Detta är ett litet strategiskt element eftersom 
du då kan välja ut den person som ligger långt 
bak för att hindra den som ligger långt fram att 
kamma hem poäng. Dra ett kort som vanligt 
och spelaren till vänster om dig säger en siffra 
och en bokstav (1 eller 2 och A eller B). Vänd på 
timglaset och börja.

Båda får flytta ett steg framåt om spelaren gissade rätt innan - 
sanden runnit ner.
Om han eller hon inte lyckades får ingen flytta och kortet läggs - 
underst i högen – med framsidan upp - och turen går vidare till 
nästa spelare.
Om någon annan kan charaden medan den utvalda spelaren - 
försöker gissa, får den spelaren lov att sträcka upp en hand 
och hålla den uppe – han får inte säga sin gissning. När sanden 
runnit ner och om den utvalda inte kunde gissa hela charaden, 
får spelaren med den uppsträckta handen säga sin gissning 
omedelbart, utan någon ytterligare betänketid. Om spelaren 
gissade rätt får han flytta ett steg framåt på spelplanen. Om 
spelaren gissade fel eller inte säger något svar får han flytta ett 
steg bakåt på spelplanen. Man ska alltså vara säker på sin sak 
innan man sträcker upp en hand.

Korthögen är slut
Om ni har hunnit igenom en hel korthög innan någon kommit i mål 
gör ni en ny hög av nya kort som inte tidigare har använts.

Vinnare
Den som först når mål har vunnit spelet.

Spelvariant
Ni kan också välja att spela i lag då enbart hela laget gissar och det 
andra laget är tyst. Använd då rutan med ”1” (en spelare gissar) som 
en vanlig ruta på spelplanen.

Regler i korthet 

Spelaren som ska göra charaden drar ett kort. Man får ta nytt 1. 
kort en gång.
Spelaren till vänster säger siffrorna 1 eller 2 2. och A eller B utan 
att titta på kortet.
Skådespelaren sätter ihop de två meningarna till en charad, 3. 
vänder på timglaset och börjar omedelbart agera med gester 
och mimik. Alla gissar.
Hela charaden ska gissas rätt innan sanden runnit klart.4. 
En spelare gissade rätt i tid: gissaren flyttar två steg och 5. 
skådespelaren ett steg framåt på spelplanen.
Ingen gissade rätt i tid: ingen får flytta.6. 
Spelaren som ska göra charaden står på en ruta med 7. 5 olika 
kategorier: välj kategori och hitta på din egen charad som du 
skriver ned. Lyckad gissning: två resp ett steg framåt. Ingen 
gissade rätt: skådespelaren flyttar ett steg bakåt.
Spelaren som ska göra charaden står på en ruta med en 8. etta: 
välj ut en spelare som ska gissa charaden på kortet. Rätt gissat 
innan tiden är ute: båda flyttar ett steg framåt. Ingen gissade 
rätt: ingen får flytta.
En annan spelare än den utvalda tror sig kunna charaden: 9. 
sträck upp handen, vänta tills tiden är ute. Rätt svar: ett steg 
framåt. Fel svar: ett steg bakåt.

10.    Först i mål vinner spelet.

Tips och förslag på ledtrådar
Innan spelet börjar kan man sätta upp sina egna tilläggsregler, t ex 
att man får lov att säga om det avser ett namn på en person eller en 
figur, att man får lov att säga vissa hjälpverb (t ex har, kommer att, blir, 
är, kan, vill, får, måste, bör, ska). Om man väljer att inte ge sådan hjälp 
måste man alltså gestalta även dessa ord med mimik och gester.
Man kan också bestämma vissa ledtrådar som är gemensamma för 
alla. Här är några förslag:

ett visst antal – visa motsvarande antal fingrar upp i luften.•	
och – visa ”O” med tummen och pekfingret.•	
men – håll tre fingrar mot din panna som illustrerar ett ”M”.•	
av – slå med ena handens sida på underarmen.•	
som – rita en ring runt dig själv med handen.•	
när – dra båda händerna mot dig.•	
i – peka med ditt pekfinger i en cirkel du gjort med andra handens tumme •	
och pekfinger.
på – peka med fingret uppe på huvudet.•	

med – håll ihop händerna.•	
till – pekfingret mot din andra handflata.•	
åt – pekfingret mot din andra handflata två gånger.•	
för – illustrera fören i en båt (framåtsträckta armar med fingertopparna mot •	
varandra som en spets).
under – peka under ena handens handflata•	
om – omfamna dig själv•	
synonym till ordet de gissar – snabb klapp i händerna.•	
nu kommer det ett kort ord – visa någon centimeter mellan tummen och •	
pekfingret.
över – peka över ena handens handflata.•	
sammansatta ord – någon har gissat första delen av ett sammansatt ord: •	
sätt upp två fingrar i luften, ta om ena fingret som symboliserar att första 
ordet i det sammansatta ordet är rätt och nu återstår det andra. Exempel: 
ordet är ”handväska”, någon gissar hand; sätt upp två fingrar, ta om det ena 
fingret och börja gestalta ordet ”väska”.
böjning – någon har gissat ordet men i fel form: vifta med handen och visa •	
att de ska gissa vidare, de har rätt ord på gång.


