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1. Plasser musene på linje ved det svarte og 
hvite startfeltet ved kosten. 

2. Plasser kulen som er igjen, på tørkestativet 
ved oppvaskkummen og la den rulle. Den 
utløser fellen på kjøkkenbordet, og kosten feier 
bort alle musene.

3. Den musen som blir feid lengst bort fra 
startfeltet, begynner spillet. Spillet forsetter så 
med klokken (mot venstre).

4. Putt ballen i doen med de andre 2 ballene, sett 
opp fellen på kjøkkenbordet igjen og ta alle 
musene tilbake til startfeltet.

1. Roll the die and move the number of spaces shown, following 
the arrows round the board. You can share spaces with other 
mice. There are 2 spaces with a question mark and arrows, as 
shown. These are where you can choose which direction to 
go in.

2. Følg instruksjonene for det feltet du landet på (se Musefeller).

Det er veldig morsomt å bygge musefeller. Hvis du ikke får det til, får du en voksen til å 
hjelpe deg. Fellene kan settes sammen i en hvilken som helst rekkefølge, så del opp 
monteringen mellom spillerne så dere kan få dem klare superraskt!  

START

FØRSTE GANG DU SPILLER

Det er ett Sparket ut!-felt. Når du lander på dette, er du trygg hvis ikke fellen på kjøkkenbordet blir utløst. Hvis dette skjer:  
1. Du blir sparket ut! Move back to the Mousetrap space under the cage pole. Ikke ta noen ostestykker. 
2. Sjekk at alle fellene er satt. Skyll så ned på doen. 3. Hvis musefellen i verkstedet blir utløst, mister du og eventuelle andre mus ved musefellen i verkstedet et ostestykke. 

4. Hvis en annen musefelle blir utløst, mister alle mus ved denne musefellen et ostestykke.5. Legg kulen tilbake i doen og sett opp igjen fellene som ble utløst.

There are 3 Next Mousetrap spaces, as shown. 
Når du lander på et slikt felt, flytter du frem til 
neste musefelle og følger instruksjonene under 
Musefeller. 

SPARKET UT!
NESTE MUSEFELLE

Det er 1 Vekke Carlos!-felt, as shown. Når du 
lander der, skjer dette:

1. Du har vekket Carlos! Alle de ANDRE musene 
løper TILBAKE til nærmeste musefellefelt. Hvis en 
mus allerede er på et musefellefelt, blir den 
værende der. Ikke ta noen ostestykker.

2. Sjekk at alle fellene er satt. Skyll så ned på doen 
tre ganger. Alle tre musefellene kan bli løst ut.

3. Hvis en mus er ved en musefelle som blir utløst, 
vil denne musen og alle andre musene som er 
ved den samme musefellen, miste et ostestykke. 

4. Legg kulene oppi doen igjen og sett opp igjen 
alle fellene som ble utløst.

Skrunøkkelen sitter på mutteren på siden av doen. 
Den er veldig grei å ha, for den hindrer musefellene i å 
virke. Når du passerer leketøyskassen, kan du velge 
om du vi gå mot doen for å prøve å få tak i 
skrunøkkelen. Turen din må ende på skrunøkkelfeltet 
for at du skal få den. Når dette skjer:

1. Ta skrunøkkelen.

2. Når du senere i spillet står på et musefellefelt og 
noen skal skylle ned på doen, setter du 
skrunøkkelen i mekanismen til fellen som vist. Dette 
hindrer musefellen din i å virke.

3. Even if your Mousetrap isn’t set off, return the 
spanner on the nut on the side of the toilet and the 
ball inside the toilet. Så setter du opp igjen fellen 
som ble utløst.

4. Hvis en annen mus lander på skrunøkkelfeltet før 
du får sjansen til å bruke skrunøkkelen, så 
beklager – den kan ta fra deg skrunøkkelen! 

SKRUNØKKEL I AKSJON!

Når du tar det siste ostestykket ditt, må du også skylle 
ned på doen.  

• Hvis musefellen du er ved, blir utløst og du ikke har 
skrunøkkelen å sette inn i mekanismen for å beskytte deg, 
mister du et ostestykke, så du har ikke vunnet spillet ennå. 
Fortsatt å spille.

• Hvis en annen musefelle ble utøst, så gratulerer – du har 
vunnet spillet!

ET SPRØTT SPILL MED TRE UTROLIGE FELLER!
VINNE SPILLET

Disse frekke musene har tatt på seg hjelm og hansker og er ivrige etter å komme i 
gang! De har fått i oppdrag å rase rundt i huset og samle 8 deilige kjegleformede 

ostestykker. De er flinke til å vri seg unna problemer, men greier de å unngå 
musefellene og katten Carlos som sover veldig lett?

1. Plasser spillebrettet på et flatt underlag.
2. Fit the Mousetraps to the gameboard by matching up the numbers and letters on the 

bottom of each Mousetrap to those shown on the gameboard. Make sure you slide the 
tabs all the way or the Mousetraps won’t work and follow in order: Toilet Tower (1), 
Kitchen Sink (2), Kitchen Plumbing (3 N.B. This leads into the Kitchen Sink),  
Kitchen Table (4), Loop-the-Loop – Part 1 (5 N.B. Attach 5a from the Toilet Tower first), 
Toy Box (6), Loop-the-Loop – Part 2 (7), Wonky Shelves (8), Cage Pole (9), Bike (10).

3. Sørg for at alle fellene er satt opp (se Sette fellene). 
4. Legg 2 kuler i doen.
5. Hver spiller velger en mus og 8 ostestykker som passer i fargen. 
6. Hver spiller plasserer sine 8 ostestykker i en haug ved siden  

av spillebrettet.

HENSIKTEN MED SPILLET
Å unngå musefellene og bli den 
første frekke musen som samler  
8 deilige ostestykker.

INNHOLD
Spillebrett, 4 mus, 3 kuler i rustfritt stål, do,  
3 musefeller (i enkeltdeler), skrunøkkel,  
36 ostestykker, 3 kartongark, 1 terning,  
2 gummistrikker.

1. Trykk ut alle bitene fra kartongarkene og spillebrettet.

2. Ta ut alt som er i plastposene. Kast alt søppel på en trygg måte.

3. Sett sammen musefellene ved å følge tegningene (se Montere musefellene).

NÅR DET ER DIN TUR

MUSEFELLER
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Verksted

Det er tre musefellefelter – et ved kosten, et på 
leketøyskassen og et under buret i verkstedet. 
Dette gjør du når du lander på et av disse feltene:
1. Ta 2 ostebiter fra haugen din ved siden av 

spillebrettet.
2. Sjekk at alle fellene er satt opp. Så skyller du ned på 

doen. 
3. Hvis den musefellen du er ved, blir utløst, mister du 

og andre mus som er ved den samme musefellen, ett 
ostestykke. Legg osten tilbake i haugen ved siden av 
spillebrettet.

4. Hvis en annen musefelle blir utløst, beholder du 
begge ostestykkene. Eventuelle mus ved denne 
fellen, mister et ostestykke.

5. Legg kulen tilbake i doen og sett opp igjen den 
fellen som ble utløst.

6. Sett sammen ostene dine som et puslespill.

VEKKE CARLOS! 

SETTE SAMME MUSEFELLER

DOTÅRN
Fold card A along the creases. Attach the base (the tower flaps must fit in the slot on the base). Firmly slide in the toilet, making sure the tower flaps fit in the slots on the toilet. Finally, attach the spanner. 

LOOP
Clip the 2 smaller pieces together so the dots line 

up. Then attach to the third and largest piece.

KJØKKENBORD
You may need an adult’s help with this one!  Firmly slide the clip onto the upturned table. Attach the pan, making sure the handle is between the two long legs as shown. Clip on the broom attachment, making sure the broom is on the same side as the pan handle. Firmly clip the boot onto the broom attachment, making sure the 2 dots line up. Slide the large rubber band through the hoop, then loop one end through the other and clip onto the tab of the table leg. When assembled, the kitchen table will lean to one side – this is normal!   

OPPVASKKUM
Fold card B along 

the creases. Attach 
the base (the flaps 
must fit in the slot 

on the base). Firmly 
slide on the kitchen 

sink, making sure the 
flaps fit in the slots. 

Finally, slide  
in the card fitment, 

making sure the 
arrows line up.

STOLPE 
TIL BUR

Drop the card 
fitment onto the base, aligning the 

tab and keyhole. 
Rotate the card 

fitment until the  2 semi-circles line 
up. Firmly clip in 

the pole. 

LEKETØYSKASSE

Close the toy box lid and push the 

top of the toy box front. To keep it 

shut, let go of the lid (1) before 

letting go of the front (2).

STOLPE TIL BUR

Put the fork on top of the wheel, making sure the middle of the fork rests into the 

wheel’s slot. Rest the top of the fork onto the cage pole. Slide the cage onto the top  

of the pole, underneath the fork, resting the cage bar onto the fork as shown.

Pass på at fellene blir satt opp riktig ved begynnelsen av spillet og satt opp igjen riktig 

hver gang de blir utløst i spillet. Hvis en felle blir utløst og musen ikke blir fanget 

fordi fellen ikke ble satt opp riktig, så slipper den heldige musen unna!

KJØKKENBORD

Push the boot down until it clicks 

into place.

LEKETØYSKASSEAttach the toy truck on the toy box front. Clip the front onto the toy box. Clip on the lid and slide in the card fitment making sure the arrows are aligned. Attach the small rubber band so the lid pops open.

SYKKEL

Firmly clip the  

2 frames together. 

Slide the wheel 

between the  

2 frames, making 

sure the tyre slot  

is at the top. Slide  

in the plank 

attachment and clip 

on the forks. When 

assembled, the bike 

will lean to one side 

– this is normal!

SETTE OPP FELLENE
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Now return to

SET UP GAMES

OPPBEVARING
Ta bort musefellene fra spillebrettet. Du trenger ikke ta dem fra 

hverandre. Du kan oppbevare dem trygt ved å ha dem i 
Musefellen-esken med resten av spillet.


