
GJØR DERE KLARE

Velkommen til Cranium familieutgave, 
spillet som får hele familien til å modellere, 
tegne, opptre, gjette og le høyt hver gang 

dere spiller!

1.    Legg ut spillebrettet, og plasser de fi re 

korteskene: Skapekatt, Datahjerne, Stjerneskudd 

og Ordsnok.

2.  Plasser spillebrikkene, tallterningen, 

timeglasset, Cranium-massen, 

Cranium-bokstavterningene, 

blyanten og papiret.

3.   Del dere i to lag. Hvert lag velger 

en spillebrikke og plasserer den på START.

4.   Laget med den spilleren som har fødselsdag 

først, begynner.
SNU  

MÅLET MED SPILLET
Være det første laget som 

krysser mållinjen!

ALDER
+8

MELDING: CRANIUM-MASSE INNEHOLDER HVETE.
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 1. I Cranium familieutgave kaster dere terningen ved slutten av 

turen, etter at laget ditt har lyktes med å utføre en aktivitet. 

Fargen på feltet spillebrikken er på, tilsvarer fargen på 

Cranium-aktivitetskortet dere skal spille med. Ved starten 

av spillet, eller alltid når dere er på et lilla felt, kan laget ditt 

velge fritt mellom de fi re korteskene.

2.  Få en på det andre laget til å trekke kortet og lese 

det høyt for dere. Spilleren må passe på å skjule 

svaret bak på kortet.

3. Når dere er klare, får dere en på det andre laget til å snu 

timeglasset. Laget ditt må forsøke å lykkes i å utføre aktiviteten 

før tiden er ute.

4.                LYKTES DERE? 
NÅR DET ER LAGETS TUR

JA  
Kast tallterningen, og fl ytt det 

antallet felt terningen viser. Hvis 

dere startet på en lykkestjerne, 

kan dere fl ytte det dobbelte av 

det terningen viser. Så er turen 

til laget ditt over.

NEI  
Turen til laget ditt er over. 

Vent til neste tur for å 

prøve igjen.

SLIK VINNER DERE
Hvis laget deres er det første som krysser mållinjen, 

gratulerer! Dere har vunnet Cranium familieutgave.

Les mer om 
Hasbro-spill på

www.hasbro.no
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Cranium-masse. I tilfelle søl, fjern så mye Cranium-masse som mulig. La resten tørke en stund, og så kan du skrape eller 

støvsuge det bort. Legg alltid massen tilbake i boksen etter bruk. 
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