
STÄNG AV FÖNSTER

Innehåll

spelplan i plast
16 spelpjäser i fyra olika färger
POP-O-MATIC med en tärning

Spelmål

Spelet går ut på att den spelare som först har fört alla sina fyra spelpjäser runt spelplanen och in mot
mitten på de fyra fälten i sin egen färg har vunnit.

Spelregler

Varje spelare får fyra spelpjäser i en färg. Man placerar dessa i de fyra startfälten med samma färg i
hörnen av spelplanen. I stället för ett traditionellt tärningskast så trycker man ned kupan på
POP-O-MATIC i mitten av spelplanen och släpper upp den, då har tärningen hoppat till och visar
resultatet.

Den spelare som får det högsta resultatet av "tärningtrycket" får börja. Varje spelare har ett
"tärningstryck" om man inte får en sexa, då får man ett extra "tryck" och får därmed flytta ytterligare en
gång. För att komma ut från sin startposition måste tärningen visa en etta eller en sexa. Om du får en
sexa flyttar du sex steg och trycker en gång till, vid en etta placerar du en av spelpjäserna på startfältet.

Exempel A
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Fyra på tärningen

1.  Pjäsen flyttas hit
2.  Motståndarens pjäs
3.  Ledigt fält
4.  Egen pjäs
5.  Pjäs som ska flyttas

Därefter trycker man i tur och ordning och flyttar sina pjäser medsols runt spelplanen så många steg som
antalet ögon på tärningen visar. Alla fält räknas oavsett om det står pjäser på fälten (exempel A).

Exempel B
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Tre på tärningen
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1.  Motståndarpjäsen ska flyttas tillbaka till startpositionen
2.  Ledigt fält
3.  Egen pjäs
4.  Pjäs som ska flyttas

Kommer en spelare med sin pjäs till ett fält där en motståndarpjäs står, knuffar han ut den pjäsen som
får ställas tillbaka i sin startposition (exempel B). Endast en spelpjäs på varje fält.

Spelets slut

När en pjäs har nått sin egen färgade väg in mot mitten kan den inte knuffas ut. För att komma in mot
målet behövs exakt antal ögon på tärningen (exempel C). Den spelare som först har kommit in med alla
sina fyra pjäser har vunnit.

När man är två som spelar så kan varje spelare spela med två färger var.

Exempel C

Tre på tärningen
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