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Spill for 2 eller 3 spillere Spill for 2 eller 3 spillere 
Når dere spiller Cranium kortspill på denne måten, går 
dere sammen om å få så mange poeng dere kan. Det 
dreier seg mindre om konkurranse enn om “se hva jeg 
fi kk til nå!” 

MÅLET MED SPILLET: MÅLET MED SPILLET: 
Spill 12 lilla kort og se hvor mange poeng dere greier å 
få. Prøv å få til et perfekt spill med 24 poeng.  

Fortsett til alle 12 kort er spilt. 

LEGG SAMMENLEGG SAMMEN
Når dere er ferdige, legger dere sammen poengene. 
Spill igjen og prøv å få fl ere poeng!   

Behold det lilla kortet. 
Du fi kk poeng! Legg 
det oransje kortet i 
kastebunken. Så er 
turen din over. 

Legg både det oransje 
kortet og det lilla kortet 
i kastebunken. Så er 
turen din over.

GJØR DERE KLAREGJØR DERE KLARE
1. Plasser kort, timeglass, blyant og papir.

2.  Bland de 12 lilla kortene og legg dem med forsiden 
ned på bordet. 

3.  Bland bunken med oransje kort og plasser dem 
med forsiden ned ved siden av de lilla kortene. 

4.  Spilleren som har fødselsdag først, får opptre først.

NÅR DET ER DIN TURNÅR DET ER DIN TUR
1.  Trekk et oransje kort og fi nn på et svar i 

hemmelighet. Det kan være et ord eller en kort 
setning på maksimalt tre ord.

2.  Skriv ned svaret ditt på en lapp og snu den så ingen 
andre kan se. 

3. Legg det oransje kortet med forsiden opp ved 
siden av den oransje bunken og les det høyt.  

4. Snu det øverste kortet i den lilla bunken. 
Dette kortet viser hvilken aktivitet du skal utføre.  

5.  Når du er klar, snur du timeglasset og begynner å gi hint til 
de andre spillerne, som skal gjette svaret.
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LYKTES DU? LYKTES DU? 
JAJA NEINEI
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Mimorama 
Få lagkameratene til å gjette svaret ved å mime 
hint uten snakking eller lyder.

Drodlehint
Få lagkameratene til å gjette svaret ved å tegne 
hint på papiret uten snakking, bokstaver eller 
symboler. 

Listefakta 
Få lagkameratene til å gjette svaret ved å 
beskrive det med maksimalt tre fakta. Du 
kan ikke bruke noen del av ordet i beskrivelsen.

Gnivats
Få lagkameratene til å gjette svaret ved å stave 
det høyt baklengs. Utøveren kan se på svaret 
mens hun eller han staver baklengs, men spilleren 
som prøver å gjette, kan ikke skrive det ned.

Velg!
Du kan velge hvilken av aktivitetene på kortet du 
vil utføre! 

AKTIVITETER AKTIVITETER 
LYKTES DERE? LYKTES DERE? 

JAJA NEINEI

Behold det lilla kortet. 
Laget ditt fi kk poeng! 
Legg det oransje 
kortet i kastebunken. 
Så er turen til laget 
ditt over.  

Legg både det oransje 
kortet og det lilla 
kortet i kastebunken. 
Så er turen til laget 
ditt over. 

SLIK VINNER DERE SLIK VINNER DERE 
Når dere har spilt i alt 12 lilla kort, legger dere sammen 
poengene. Laget med fl est poeng vinner!

NÅR DET ER LAGETS TURNÅR DET ER LAGETS TUR
Det andre laget ...Det andre laget ...

1. Trekker et oransje kort og fi nner på et svar 
i hemmelighet. Svaret kan være et ord eller en kort 
setning på maksimalt tre ord. 

2. Skriver ned svaret på en lapp, snur lappen med 
forsiden ned og gir den til laget ditt. 

3. Legger det oransje kortet med forsiden opp
ved siden av den oransje bunken og leser det høyt. 

Laget ditt ...Laget ditt ...

Velger en av spillerne på laget ditt til å være utøver — 
personen på laget ditt som gir hint under denne turen.

Utøveren …Utøveren …

1. Ser på svaret fra det andre laget uten å vise det til 
noen andre.  

2.  Snur det øverste kortet i den lilla bunken.
Dette kortet viser hvilken aktivitet som skal utføres — 
og hvor mange poeng utøverens lag får hvis de gjetter 
svaret riktig!

3.  Gjør seg klar, snur timeglasset og begynner 
å gi hint for å få laget til å gjette svaret før tiden er ute. 

Velkommen til Cranium kortspill, spillet som 

får deg til å opptre, tegne, gi hint, stave baklengs 

og le høyt mens du spiller. 

s
INNHOLD: 

80 kort, timeglass

DU TRENGER: 
blyant og papir

Snu for å se hvordan dere spiller 
når det er 2 eller 3 spillere

Spill for 4 spillere eller flSpill for 4 spillere eller fl ere  ere 
Den beste måten å spille Cranium på er med lag. I dette 
elleville og konkurransepregede spillet skriver det andre 
laget svarene, og du vet aldri hva du skal gjøre neste gang!   

MÅLET MED SPILLET:MÅLET MED SPILLET:
Få fl est poeng ved å lykkes med 
å gjennomføre aktiviteter.

GJØR DERE KLAREGJØR DERE KLARE
1.  Plasser kort, timeglass, 

blyant og papir.

2.  Del dere i to lag. (Det er ok hvis det ikke er like mange 
på hvert lag, så lenge det er minst to spillere på 
hvert lag.)

3.  Bland de 12 lilla kortene og legg dem med 
forsiden ned på bordet. 

4.  Bland bunken med oransje kort og plasser 
dem med forsiden ned ved siden av de lilla kortene. 

5.  Laget med den spilleren som har fødselsdag først, 
begynner.
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