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MÅLET MED SPILLET
Å være den spilleren som har høyest poengsum ved 
slutten av spillet.

INNHOLD
1 Upwords-spillebrett (i to deler), 1 startdel, 1 dreieskive, 
4 gummiføtter, 1 ark med klistremerker, 1 bokstavpose, 
4 bokstavholdere, 100 bokstavbrikker:

 A x 7
 B x 3
 C x 1
 D x 5
 E x 9
 F x 5
 G x 4

 H x 3 
 I x 5
 J x 2
 K x 5
 L x 5
 M x 3
 N x 6

 O x 4
 P x 2
 R x 6
 S x 6
 T x 6
 U x 3
 V x 3

 W x 1
 Y x 1
 Æ  x  1 
 Ø  x  2 
 Å  x  2

MONTERING
Sett sammen spillebrettet som vist i fi gur 1.
1. Sett de fi re gummiføttene inn i hullene i 

sokkelen på dreieskiven.
2. Skyv de to halvdelene av spillebrettet 

sammen.
3. Plasser det monterte spillebrettet 

på dreieskiven.
4. Press den grønne startdelen inn 

i midten av spillebrettet.
5. Ta av klistremerkene og kleb 

dem på sidene av spillebrettet.
6. Pass på at spillebrettet kan 

gå rundt.

FORBEREDELSER
1. Plasser spillebrettet midt i spilleområdet og 

putt alle bokstavbrikkene i posen. Pass på at 
alle spillerne kan nå dem.

2. Ta en bokstavholder og plasser den foran deg. 
Ta sju brikker fra bokstavposen og plasser dem i 
holderen din. Pass på at ingen andre kan se 
bokstavene dine.

3. Velg en spiller til poengsjef. Poengsjefen må ha 
penn og papir og kan også opptre som dommer.

SLIK SPILLER DERE
For å bestemme hvem som skal begynne, tar dere 
én bokstav hver fra posen. Spilleren med bokstaven 
nærmest ”A” i alfabetet begynner, og spillet går videre 
med klokken.

Når det er din tur
Lag et nytt ord på spillebrettet - så enkelt er det! For 
å starte spillet må den første spilleren lage et ord på 
tvers eller nedover med minst én bokstav på ett av 
de fi re grønne startfeltene midt på spillebrettet.
Under alle senere turer kan du lage et nytt ord på én 
av følgende måter:
• Knytt et nytt ord til en hvilken som helst bokstav i 

et ord som allerede er på spillebrettet.
• Stable én eller fl ere bokstaver oppå et eksisterende 

ord for å endre det.
Merk: Du kan ikke stable en bokstav oppå den 
samme bokstaven. Du kan for eksempel ikke 
plassere en “A” oppå en eksisterende “A”.
Når du har laget et nytt ord, legger du til 
poengene for dette ordet (se Poengberegning), 
og erstatter de bokstavbrikkene som du har brukt, 
med nye fra posen. Så er det neste spillers tur.

Regler for ord
1. Hovedregelen er at ord som står i en standard 

norsk ordbok kan brukes. Imidlertid er følgende 
ord ikke tillatt:

• Egennavn (navn på steder 
og mennesker)

• Forkortelser eller akronymer 
(ord av forbokstaver som leses 
som vanlige ord, eks.: AIDS)

• Ord med apostrof
• Ord med bindestrek
• Forstavelser og endelser 

(prefi ks og suffi ks) som ikke 
kan stå alene.

 Ha en ordbok i nærheten så dere kan sjekke ord 
dere ikke er sikre på. Men ikke bruk den til å lete 
etter ord med de bokstavene du har!

2. Alle ord må gå i rett linje på tvers eller nedover, 
ikke diagonalt.

3. Hvis du knytter deg til eller endrer bokstaver som 
er del av mer enn ett ord, må alle de nye ordene 
være akseptable i forhold til Regler for ord.

4. Når en stabel er fem bokstaver høy, kan du ikke 
bygge på den mer.

Figur 1.
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Ordet “MARK” er allerede på 
brettet, og du legger ordet 
“KROK” og bruker “K”-en. 
Du får 8 poeng (fordi hele 
ordet er bare en brikke høyt).

Neste spiller legger til “O” 
og “D” og lager ordene “RO” 
og “ORD”. Dette gir 10 poeng, 
4 for “RO” og 6 for “ORD”.

Nå blir bokstaven “P” lagt 
oppå “M” slik at ordet blir 
endret til “PARK”. Dette gir 
5 poeng, ett for hver brikke 
i ordet.

Nå stabler du bokstavene 
“T” og “R” slik at ordet 
“KROK” blir endret til “TROR”. 
Her får du 12 poeng, 6 for 
“PART” og 6 for “TROR”.

Neste spiller lager ordet 
“SMILE” og endrer “R” til 
“M” slik at ordet “TROM” 
(imperativ – “bydeform” av 
å tromme) dannes samtidig. 
Dette gir 14 poeng, 7 for 
“SMILE” og 7 for “TROM”

Nå blir ordet “ORD” satt i 
genitiv (eieform) når ordet 
“GRUS” blir tilføyd. Det blir 
16 poeng, 8 for “ORDS” og 8 
for “GRUS”. (Du får dobbelt 
antall poeng fordi hvert av 
ordene er bare én brikke høyt.)

POENGBEREGNING
Når du er ferdig med turen din, legger du sammen 
poengene dine slik (se eksempler under Lage ord ):
• Regn 1 poeng for alle bokstavbrikker i ord du laget 

under denne turen.
• Hvis du endret et ord ved å stable bokstaver, regner 

du 1 poeng for hver bokstavbrikke i stabelen/stablene.
• Hvis du laget ord som krysser hverandre eller stablet 

en bokstav som endret to ord, regner du 1 poeng for 
bokstaven hver gang den er brukt. Slå sammen 
poengene for disse to ordene.

Bonuspoeng
• Alle ord som er bare en én brikke høyt hele veien, 

gir 2 poeng for hver bokstav. (Derfor får den første 
spilleren automatisk dobbelt poengsum.)

• Bokstavene C, Q, W, X og Z er bonusbokstaver. Legg 
til 2 poeng for hver gang du har brukt en av disse 
under din tur. Merk: Disse bokstavene gir bonuspoeng 
bare når de blir plassert – ikke under senere turer.

• Hvis du bruker alle sju brikkene fra holderen under 
en tur, får du 10 ekstra poeng.

STÅ OVER EN TUR
Hvis du ikke kan lage noe ord, kan du enten stå over 
turen din eller bytte en brikke med en i posen. Turen 
din er da over. Merk: Du kan velge å stå over en tur selv 
om du kan lage et ord med bokstavene dine. Dette kan 
være spesielt nyttig mot slutten av spillet når du vil vente 
på en bedre mulighet til å bruke opp bokstavene dine!

AVSLUTNINGEN AV SPILLET
Fortsett med å lage ord etter tur til:
1. én av dere ikke har fl ere bokstavbrikker igjen 

(og bokstavposen er tom), eller
2. ingen av dere kan lage fl ere ord med de bokstavene 

dere har, eller
3. dere alle har stått over turen deres etter hverandre.
Når spillet avsluttes på en av disse måtene, trekker dere 
fra 5 poeng for hver ubrukt bokstavbrikke som er igjen i 
bokstavholderen, og regner sammen totalt antall poeng. 

VINNEREN
Spilleren med høyest poengsum vinner!

OPPBEVARE SPILLET
For å oppbevare spillet fjerner du bokstavbrikkene 
fra spillebrettet og putter dem tilbake i posen. Løft 
spillebrettet fra dreieskiven og ta bort den grønne 
startdelen. Klem på tappene på undersiden av brettet, 
og trekk de to halvdelene fra hverandre som vist i 
fi gur 2 .

Figur 2.

LAGE ORD
Disse eksemplene viser deg hvordan du kan 

lage ord – og hvor mange poeng du får!
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