
STÄNG AV FÖNSTER   

| FLAGGSPECTRUM I | FLAGGSPECTRUM II |   
| FLAGGSPECTRUM III | FLAGGSPECTRUM STJÄRNSPEL  | 

 

Regler  

Ett spännande sätt att lära sig känna igen länder och huvudstäder. Ett utomordentligt kännetecken 
för ett land är flaggan, enkel och färgrik. Korten kan användas på många olika sätt efter eget 
önskemål. Nedan finns regler för fyra flaggspectrum-spel.  

� 200 kort,  
världskarta  
regler  

Använd först flaggor som man känner igen och försvåra spelet så småningom. Flaggorna kan 
väljas med hjälp av nummerna på kortens baksida. De mest kända flaggorna är numrerade från 1 
till 70. Numreringen har gjorts med europeisk utgångspunkt. 

| Spelets mål | Förberedelser  |Spelets gång  | Spelets slut  | 

Spelet går ut på att samla flaggkort antingen genom att känna till eller att gissa landet som flaggan 
tillhör. Vinnare är den spelare som har flest kort. 

Vid 2 – 3 spelare använder man 40 kort, vid 4 – 5 spelare 50 kort och 6 – 7 spelare 60 kort. Korten 
blandas och varje spelare får 4 kort. Resten av korten läggs i två ungefär lika stora korthögar mitt 
på bordet. Alla korten på bordet ska ligga med flaggsidan upp. 

Spelarna lägger sina kort framför sig i en rad med flaggsidan upp. 
Den första spelaren till vänster om givaren börjar med att peka på en flagga som han kan hos 
någon av de övriga spelarna. Kan han ingen, pekar han på vilken flagga som helst. 
Spelaren säger vilket land flaggan tillhör (endast ett försök). 
Flaggkortets innehavare lyfter upp kortet för att se texten och kontrollerar svaret. 

Innehåll  

BÖRJA SPELET MED FLAGGOR SOM KÄNNS IGEN!  

FLAGGSPECTRUM I  

2 – 7 deltagare, från c:a 8 år 

Spelets mål  

Förberedelser  

Spelets gång  
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Om svaret är rätt, får spelaren kortet. Om han också vet vad huvudstaden heter, får han ett extra 
kort, som han tar från en av korthögarna. Korten som spelaren vunnit lägger han i sin egen 
samlarhög. 
Det ska hela tiden finnas 4 kort framför var och en. Spelarna tar vid behov nya kort från någon av 
korthögarna på bordet. 
Om spelaren inte vet flaggans land eller svarar fel, berättar kortets innehavare namnet på landet. 
Om han nu vet huvudstaden, får han kortet. Om han inte vet huvudstaden, säger kortets 
innehavare högt namnet på huvudstaden och lägger kortet underst i en av korthögarna på bordet. 
Turen går medurs till nästa spelare. 

Den som samlat flest flaggor när bordshögarna är slut har vunnit. De 4 korten på bordet räknas ej 
med.  

| Förberedelser  |Spelets gång  |Spelets slut | 

Valet av kort och antalet kort i bordshögen anpassas till barnens ålder och kunskaper. Spelet går 
ut på att samla flaggor. Spelets ledare väljer ut lätta flaggor. För de minsta barnen behövs 10 – 16 
kort beroende på antalet spelare. Alla kort används med flaggsidan upp. Blanda korten och lägg 2 
framför varje barn och 6 i en hög mitt på bordet. 

Den yngsta spelaren börjar och pekar på en flagga som han kan hos någon av de övriga spelarna 
och säger vilket land flaggan tillhör. Kan spelaren ingen flagga pekar han på vilken som helst. 
Vid rätt svar får spelaren kortet, vilket läggs i en egen samlarhög. Spelet går vidare medurs till 
nästa spelare.  
Om spelaren inte vet svaret eller svarar fel, talar lekledaren om rätta svaret och lägger kortet 
underst i bordshögen. Nästa spelare fortsätter. 
Det ska hela tiden ligga 2 kort framför varje spelare. Fyll på från bordshögen efter hand. När 
bordshögen är slut samlas de två korten framför varje spelare in. De blandas och till var och en 
delas ut 1 kort. Resten läggs som en bordshög och spelet fortsätter som förut. Spelet fortsätter tills 
alla kort på bordet är slut eller tills ingen mera känner igen flaggorna på korten. 

Vinnare är den som samlat flest flaggor. 

| Förberedelser  |Spelets gång  |Spelets slut | 

 

Spelets slut  

FLAGGSPECTRUM II  

2 – 4 barn med ledare, en förenklad version av flaggspectrum I . Från c:a 6 år. 

Förberedelser  

Spelets gång  

Spelets slut  

FLAGGSPECTRUM III  

5 – 9 spelare, alla åldrar från c:a 8 år. Spelas i 2 lag. 
Det här spelet har två lag och en spelledare, som inte hör till något av lagen. Spelet går ut på att 

samla poäng, protokoll förs. 
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Spelledaren väljer i förväg ut c:a 20 flaggkort (t.ex. de lättaste flaggorna). Punkt 1 och 2 på 
baksidan av korten är ledtrådar. 

Spelledaren håller korten så att lagen inte ser dem. Han börjar med att hålla upp en flagga så att 
båda lagen ser den. 
Lag 1 ska nu säga vilket land flaggan tillhör. Om laget inte kan, eller svarar fel, läser spelledaren 
upp ledtråd nr 1 och därefter vid behov ledtråd nr 2. 
Poäng till det lag som får frågan först: 

Om lag nr 1 inte ger rätt svar efter andra ledtråden får lag nr 2 svara, varvid det laget kan få max 1 
poäng. Om inget av lagen svarar rätt meddelar spelledaren rätta svaret och tar en ny flagga för lag 
nr 2. 

Spelet slutar när spelledaren har frågat om alla kort. Laget som samlat flest poäng vinner. 

  

| NIVÅ 1|NIVÅ 2| 

 

 
Individuellt spel med 2 – 6 deltagare (kombinationsspelet NIVÅ 1 och NIVÅ 2 spelas i lag, se NIVÅ 

2) 
 

Blanda alla kort och dela ut 5 kort till varje spelare. Dessa kort som spelarna lägger i en hög 
framför sig med flaggsidan upp är spelarnas egna högar. 
Resterande kort läggs i form av en stjärna i 5 lika stora högar mitt på bordet med flaggsidan upp. 
(Du kan under spelets gång skicka runt ett litet föremäl, t.ex. en penna, för att markera vilken 
spelares tur det är). 
Spelets mål 
Man samlar flaggkort genom att antingen känna till eller att gissa landet som flaggan tillhör. Om 
någon av de andra spelarna misstänker att svaret är fel, kan de kontrollera det. Då kan man 
antingen få eller förlora kort.  

Förberedelser  

Spelets gång  

Rätt svar direkt ger 3 poäng 
Rätt svar efter första ledtråden ger 2 poäng 
Rätt svar efter andra ledtråden ger 1 poäng  

Spelets slut  

FLAGGSPECTRUM STJÄRNSPEL  

Ett mera krävande spel, 2 – 6 spelare individuellt eller 4 – 6 spelare i varje lag. 
Stjärnspelet är ett mera avancerat spel med 2 olika nivåer. 

NIVÅ 1  

GRUNDSPEL 
TA ETT KORT – GE SVAR DIREKT 

Förberedelser  
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Den yngsta spelaren börjar och pekar på en flagga i stjärnan och säger vilket land flaggan tillhör. 
Spelaren lägger därefter kortet i sin hög utan att se på baksidan. Spelaren som inte kan någon 
flagga gissar eller hittar på ett namn. 
Svaret betraktas som rätt om någon av de övriga spelarna inte ropar ”KONTROLL” (se 
Kontrollregler). 

Då spelaren vet landet som flaggan tillhör, kan han OM HAN VILL också säga huvudstaden. Det 
måste göras innan kortet lyfts. Huvudstadsbonuset är ett kort från stjärnan. Detsamma gäller också 
ledtrådssvaren (nivå 2). Svaret anses vara rätt om de andra spelarna inte motsätter sig det. 
OBS. Indonesiens huvudstad är JAKARTA. 

Om någon av spelarna misstänker att svaret är fel, ropar han ”KONTROLL” och kontrollerar kortet. 
Detta måste ske innan spelaren, eller näste man i tur, hunnit lyfta ett nytt flaggkort från stjärnan. 
Om det kontrollerade svaret är rätt, får spelaren försöka en gång till och pekar på ett nytt kort i 
stjärnan. Därefter går turen medurs till nästa spelare. 

A = den kontrollerade B = den som begärt kontroll 
Om svaret var rätt: A behåller kortet och B får böta till A, se Bötesregler 
Om svaret var fel: A ger kortet till B samt får böta till B. 

När böter förekommer får man böta det översta kortet i sin egen hög. MEN, mottagaren får ta emot 
kortet endast om han kan flaggan på böteskortet. Vid behov eller fel svar läses båda ledtrådarna 
upp i en följd. 

Om en spelares hög tar slut har denne förlorat och åker ut ur spelet. Spelet avslutas när korten i 
stjärnan är slut. Vinnaren är den som samlat flest flaggkort. 

 
Spelet har 4 – 6 deltagare, 2 i varje lag. Spelare i samma lag sitter inte intill varandra. 

NIVÅ 2 spelas som NIVÅ 1, förutom att lagkamraterna hjälps åt genom att läsa ledtrådar för 
varandra. 

För varje ny flagga från stjärnan finns möjlighet att antingen ge svar direkt eller att läsa ledtrådar 
för lagkamraten. Om ledtrådar läses får lagkamraten inte svara förrän den första ledtråden har 
lästs upp, även om han kan. Spelarna i lagen turas om att fråga/svara. 

Spelets gång  

Huvudstadsbonus  

Kontrollregler  

KONTROLL  

BÖTESREGLER  

Spelets slut  

NIVÅ 2  

UTBYGGT GRUNDSPEL 
TA ETT KORT – SPELA I LAG 

Hur man spelar 
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STÄNG AV FÖNSTER   

Om lagkamraten svarar rätt efter första ledtråden, behåller spelaren (ledtrådens läsare) kortet och 
fortsätter med en ny flagga (en gång). 
Om lagkamraten svarar fel efter första ledtråden, går frågan till det andra laget. Efter rätt svar får 
han behålla kortet, annars går turen medurs tills någon svarar rätt. 
Om ingen vet landet efter den första ledtråden, ger den som läser upp ledtråden,  
ledtråd nr 2. 
Om ingen vet svaret efter andra ledtråden, meddelas rätta svaret och kortet läggs underst i en 
stjärnhög. 
”KONTROLL” kan ske vid alla svar enligt tidigare beskrivna Kontrollregler. Lagmedlemmarna får 
hjälpa varandra endast genom att läsa upp ledtrådar och lagets flaggkort räknas ihop vid spelets 
slut. 

 
LYCKA TILL I SPELET! 

Spelets gång 
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