
Å gjette den andre spillerens fi gur før hun eller 

han gjetter din!
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Bærbart hus, 6 fi gurark med to sider (3 røde og 3 

blå) og 8 gjettepinner (4 røde og 4 blå).

Målet med spillet

Batterirom og på/av-bryter 

(bak hvit ramme)
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Gjett Hvem? Vill gjetting

1.  Når du er ferdig med klargjøringen, gjetter 

du vilt tre ganger på hva du tror den andre 

spillerens fi gur er.  Gjør dette ved å plassere en 

gjettepinne ved siden av hver av de tre fi gurene.

Dette spillet er raskt og hektisk, siden du spiller 

mot tidsuret og den andre spilleren. Du har stort 

press på deg ... og det gjelder å være rask! Greier 

du å holde hodet kaldt? 

VIKTIG: Tiden tas for hver spiler for seg, så du må 

bruke Ja-og Nei-knappene for hvert svar du gir ... 

og du må gjøre det fort.

1.  Når du er ferdig med klargjøringen, trykker 

du på tidsurknappen og fortsetter å trykke 

avhengig av hvor fort du vil spille:

 3 pip   =  fort

2 pip   =  superfort

1 pip   =  nesten umulig!

2.  Den som har fargen som blinker på tidsuret 

(rød eller blå), begynner.

3.  Start tidsuret ved å trykke på Ja-knappen. 

4.  Begynn å spille så snart tidsuret starter, men 

husk at det er avgjørende at du bruker Ja-og 

Nei-knappene for hvert svar, og at du trykker 

på dem så fort du kan! Hvis din farge blinker, 

stiller du spørsmålet. 

5.  Spillet avsluttes når begge spillernes tid er 

ute eller noen gjetter riktig – det som skjer 

først av dette!

 •  Hvis tiden løper ut for en av spillerne, 

fortsetter den andre til å spille til tiden hans 

eller hennes også er ute. 

 •  Hvis du gjetter riktig før tiden din er ute, 

holder du inne Ja-knappen i 3 sekunder for 

å høre vinnerlyden.

 •  Hvis tiden løper ut for begge spillerne, 

fortsetter dere å gjette på den andre 

spillerens fi gur etter tur. Gjett tre ganger 

hver. Den som gjetter riktig først, er 

vinneren! 

Dette er et konsentrert spill som blir morsommere jo 

mer du spiller det. Det dreier seg om fi nere detaljer 

og små forskjeller mellom to valgte fi gurer. 

TIPS: Prøv å spille med arket med de vanlige 

mistenkte først. 

1.  Gå gjennom klargjøringen og velg to fi gurer, en 

fra hver rad.

2.  Begynn med å fi nne likhetene mellom fi gurene 

til den andre spilleren. Gjør dette ved å spørre 

slik: “Har begge fi gurene dine ...?” Når du fi nner 

likhetene mellom de to fi gurene, hjelper det 

deg med å utelukke andre fi gurer.

3.  Fortsett med å fi nne forskjellene mellom de to 

fi gurene til den andre spilleren. Gjør dette ved å 

spørre slik: “Har en av fi gurene dine ...?” 

2.  Spill til dere har en vinner. Vinneren forteller 

den som taper, hvilken fi gur hun eller han 

hadde.

3.  Ved slutten av spillet får du ett ekstra poeng 

hvis en av gjettepinnene dine er på riktig sted. 

Dermed har vi: 

Vinne spill + ✔  Vill gjetting = 3 poeng

Vinne spill + ✘  Gjette    = 2 poeng

Tape spill + ✔  Vill gjetting = 1 poeng

 •  Hvis du ikke tåler presset og gjør en feil (for 

eksempel hvis du trykker på gal knapp), 

forteller du den andre spilleren om feilen og 

fortsetter å spille.

Vinneren får 2 poeng.

 VIKTIG: Vær veldig nøye når du utelukker fi gurer, 

og husk spørsmålene du har stilt, og svarene du har 

fått. Du spør for eksempel: “Har en av fi gurene dine 

blå øyne?”

•  Hvis svaret er Ja, kan du ikke utelukke noen fi gurer, 

for selv om en fi gur har blå øyne, vet du ikke fargen 

på øynene til den andre fi guren ennå.

•  Hvis svaret er Nei, kan du utelukke fi gurene som 

har blå øyne.

Den første som gjetter begge fi gurene, vinner 

4 poeng.

TIPS: Vær nøye med fargen på briller, øyne og hatter.

Gjett Hvem 2 – Hjernetrim

Spillet Tikk takk tidsur

Made in
China

Dette produktet og batteriene til dette må du levere inn 
separat på et mottak for resirkulering. De skal ikke kastes 
sammen med vanlig husholdningsavfall.

VIKTIG: 
INFORMASJON OM BATTERIER
Vennligst oppbevar denne informasjonen for 
fremtidig referanse. Batterier bør settes inn av en 
voksen person.
ADVARSEL:
1.  Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som 

er merket, og vær nøye med å sette dem riktig inn med 
+ mot + og – mot –.

2.  Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige 
batterier (karbon-sink) med alkaliske batterier.

3.  Fjern utladede eller fl ate batterier.

4.  Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en 
stund.

5.  Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.

6.  Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av 
elektroniske forstyrrelser, skal det holdes unna andre 
elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og på igjen, 
eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig.

7.  BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI OPP 
ANDRE TYPER BATTERIER.

8.  Som med alle mindre gjenstander, må batterier holdes 
unna små barn. Om de svelges, må lege oppsøkes 
umiddelbart.

Åpne rammen på den røde siden. Batterirommet er 

ved siden av Nei-knappen.

14635i179NO.indd   114635i179NO.indd   1 18/2/08   16:21:2418/2/08   16:21:24



Dere kan spille 4 spill: Klassisk, Vill gjetting, Tikk takk tidsur og Gjett Hvem? 2. 
Snu arket for å se hvordan dere spiller resten av spillene.

Morsomme fj es

Har fi guren din stor nese?

JuliaLina

Ting fra huset

Bor fi guren din i kjøkkenet?

Toilette

De vanlige mistenkte

Er fi guren din en jente?

Sarah

1. Hver spiller tar et sett med fi gurark 

– røde eller blå.

Klargjøring

2.  Åpne huset ved å trekke de to sidene 

fra hverandre i hjørnene, og still det 

opp mellom spillerne. Pass på at de 

røde sidene vender mot spilleren som 

har de røde fi gurarkene, og at de blå 

sidene vender mot spilleren med de 

blå fi gurarkene.  

3.  Hver spiller griper med en fi nger inne 

i den hvite rammen og trekker den 

mot seg. Med et samlet vipp åpner alle 

vinduene seg.

4.  Bli enige om en type fi gurer. 

5.  Hver spiller fi nner kortsiden med fi gurer 

av samme type og plasserer den på sin 

side av spillet (de andre fi gurarkene kan 

oppbevares bak det du har valgt).

6.  Lukk rammen din. Alle vinduene skal 

være åpne så du ser alle fi gurene. 

 Hvis dere for eksempel ble enige om 

fi gurtypen monstre, skal begge kunne 

se alle monsterfi gurene.

7.  I hemmelighet skyver du en av velgerne 

dine over en fritt valgt fi gur. Når dere 

har begynt å spille, kan du ikke fl ytte 

på velgeren. 

8.  Første gang dere spiller, passer dere på 

at resultattavlen er på null.

Slik spiller dere klassisk Gjett Hvem?

Barn

Er fi guren din en gutt?

Rosa

Monstre

Har fi guren din tre øyne?

Nimple

Dyr

Er fi guren din et krypdyr?

Du kan selv fi nne på navn til fi gurarkene 

Dyr og Ting fra huset. Men husk at fi gurene 

skal ha samme navn på det røde og det 

blå fi gurarket!

1.  Slå på spillet ved å åpne rammen på 

den røde siden og skyve bryteren under 

Nei-knappen mot “I”.

2.  Den yngste spilleren begynner. Still den 

andre spilleren et spørsmål som kan 

besvares med Ja eller Nei.

3.  Den andre spilleren må ikke si noe. 

I stedet trykker spilleren på Ja eller 

Nei-knappen. 

 

  •  Dere hører begge en lyd som passer 

til svaret. Du hører for eksempel at 

noen ler hvis svaret er Ja, eller at noen 

gråter hvis svaret er Nei. Det er mange 

forskjellige lyder, og de velges tilfeldig.

4.  Når du har fått svaret, lukker du vinduet 

for alle fi gurene som du kan utelukke i 

letingen din. Du spør for eksempel: “Har 

fi guren din blå øyne?”

  •  Hvis svaret er Ja, lukker du vinduene 

for alle fi gurene som ikke har blå øyne.

  •  Hvis svaret er Nei, lukker du vinduene 

for alle fi gurene som har blå øyne.

5.  Uansett hva svaret er, stiller den andre 

spilleren deg et spørsmål når du er 

ferdig med å lukke vinduer. 

6.  Fortsett etter tur til en av dere er klar til 

å gjette.

  •  Hvis du gjetter feil, lukker du vinduet 

med denne fi guren. Så er det den 

andre spillerens tur.

  •  Du kan ikke gjette rett etter at du har 

stilt et spørsmål – du må vente til det 

blir din tur igjen.

7.  Hvis den andre spilleren gjetter fi guren 

din, holder du inne Ja-knappen i 3 

sekunder for å høre vinnerlyden. 

8.  Vinneren får 2 poeng. Følg med på 

poengene dine på resultattavlen din.

En valgfri vri

Hvis du svarer Ja eller Nei i stedet for å 

trykke på knappen, får motstanderen ett 

poeng. 

Den ultimate vinneren

Den første som kommer til toppen av 

resultattavlen (12 poeng), er vinneren. 

Lukke huset

PÅ NESTE SIDE FINNER DU FLERE MORSOMME MÅTER Å SPILLE PÅ, BLANT ANNET MED TIDSURET!

1. Slå spillet av ved å åpne rammen på den 

røde siden og skyve på bryteren under 

Nei-knappen.

2. Når du lukker huset, passer du på at de 

to sidene møtes på toppen.

Stille spørsmål

Se nøye på de forskjellige ansiktene på 

fi gurarkene. Da blir det lettere å stille 

gode spørsmål.
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