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Game board and 60 wooden pegs.

Object of the game
Be the first player to move all 10 pegs 
across the game board into the opposite 
target triangle.  

Game preparations
Each player chooses a colour and places 
10 pegs of that colour in one triangle: 
• Two-player games start at opposing 

triangles. (Picture 1) 
• Three-player games start with the pegs 

in three triangles equally distant from 
each other. (Picture 2)

• 5-player game is not possible, as it 
would give advantage to one player.

• 6-player games start with no empty 
triangles.

(Note! Your target triangle is always 
directly opposite the triangle you start 
from.) 

How to play
The youngest player starts and the turn 
passes in clockwise order. When it’s your 
turn, move one peg of your own colour; 
either move it into an adjacent empty 
hole (Picture 3) OR jump over one 
or more other pegs (Picture 4). Each 
jump must be over an adjacent peg 
and into a vacant hole directly behind 
it. You can jump over any colour peg, 
including your own, and you can move 
in any one of the six directions. After 
each jump you may either stop there or 
continue by jumping over as many pegs 
as you can. Sometimes it is possible to 

move a peg all the way from the starting 
triangle into the target triangle in one 
turn!  

Pegs are never removed from the board. 
It is allowed to move a peg into any 
hole on the board, including the holes 
in the other players’ triangles and those 
triangles that don’t belong to anyone. 
However, once a peg has reached its 
target triangle, it may not be moved out 
of the triangle – only inside the triangle. 

The Winner
The first player to occupy all 10 holes in 

his/her target triangle is the winner. If 
more than one player occupies his/her 
target triangle during the same round, 
the game ends in a tie. 
(Note! If one or more of the holes in 
your target triangle are occupied by a 
peg belonging to some other player, this 
does not prevent you from winning. It 
is enough if all available holes in your 
target triangle are occupied by your own 
pegs.)

Karbi sisu
Mängulaud ja 60 puunuppu.

Mängu eesmärk
Esimesena viia kõik oma 10 nuppu üle 
laua vastasasuvasse sihtkolmnurka. 

Mänguks valmistumine
Iga mängija valib oma värvi ja asetab 
oma 10 nuppu ühte kolmnurka:
• Mäng kahele algab vastasolevatest 

kolmnurkadest 
• Mäng kolmele algab igast teisest 

kolmnurgast (ehk iga teine kolmnurk 
on tühi)

• Mäng neljale algab nii, et kaks tühja 
kolmnurka on vastakuti

• Mäng viiele ei ole võimalik, kuna see 
annaks ühele mängijale eelise

• Mäng kuuele algab ilma tühjade 
kolmnurkadeta

NB! Teie sihtkolmnurk on alati otse 
selle kolmnurga vastas, millest Te 
alustate oma käiku.

Mängu käik
Alustab noorim mängija ning käigukord 
liigub kellaosuti suunas järgmisele 
mängijale. Teie käigukorra saabudes 
käige ühe teie värvides nupuga, 
liikudes kas kõrvalolevasse tühja 
auku (joon. 3) VÕI hüpates üle ühe 
või mitme nupu (joon. 4). Iga hüpe 
tuleb sooritada üle kõrvaloleva nupu 
ja vabasse auku otse selle taga. Te 
võite hüpata üle mistahes värvi nupu, 
kaasa arvatud Teie oma nupp ning 
liikuda kõigis kuues suunas. Pärast 
iga hüpet võite te peatuda või jätkata 
ülehüppamist nii mitmest nupust 

kui on võimalik. Mõnikord osutub 
võimalikuks ühe korraga viia nupp 
alguskolmnurgast sihtkolmnurka!

Nuppe ei tohi kunagi mängulaualt 
eemaldada. Nuppu võib käia mistahes 
auku laual, kaasa arvatud augud teiste 
mängijate kolmnurkades ja mitte 
kellelegi kuuluvates kolmnurkades. 
Kui aga nupp on jõudnud oma 
sihtkolmnurka, ei tohi ta sellest 
lahkuda, vaid liikuda ainult selle 
kolmnurga sees. 

Võitja
Mängija, kes esimesena hõivab kõik 10 
auku oma sihtkolmnurgas, on võitja. 
Kui enam kui üks mängija suudab viia 
oma nupud tema valitud sihtkolmnurka 
samas mänguvoorus, lõpeb mäng 
viigiga. 
NB! Kui üks või enam auku Teie 
sihtkolmnurgas on hõivatud mõnele 
teisele mängijale kuuluva nupuga, ei 
takista see Teid võitmast. Sellest on 
küllalt, kui kõik vabad augud Teie 
sihtkolmnurgas on täidetud Teie 
nuppudega.
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