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1. Sätt mössen på rad längs det svartvita 
startfältet bredvid kvasten. 

2. Sätt den tredje kulan i diskhons avloppsrör 
och låt den rulla – den utlöser köksbordsfällan, 
och kvasten sopar i väg alla mössen.

3. Den mus som sopats i väg längst från startfältet 
börjar spelet. Spelet fortsätter medsols (åt 
vänster).

4. Sätt kulan i toaletten med de andra 2 kulorna, 
gillra köksbordsfällan igen och sätt tillbaka 
mössen på startfältet. 

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. Följ instruktionerna för den ruta du hamnar på. Se 
”Råttfällor”.

Att bygga råttfällorna är jätteroligt. Be en vuxen om hjälp om du inte får ihop dem. Du 
kan montera fällorna i vilken ordning som helst, så dela upp delarna mellan spelarna 
så blir ni klara supersnabbt!  

BÖRJA SPELA

FÖRSTA GÅNGEN DU SPELAR

Det finns 1 Utsparkad!-ruta. Om du hamnar på den är du i säkerhet, utom om köksbordsfällan utlöses. Om den gör det händer följande: 1. Du blir utsparkad! Move back to the Mousetrap space under the cage pole. Du får inte ta någon ostbit.
2. Kontrollera att alla fällor är gillrade. Spola sedan toaletten. 
3. Om råttfällan i verkstaden utlöses förlorar du och alla andra möss i samma fälla en ostbit. 4. Om en annan råttfälla utlöses förlorar alla möss i den råttfällan en ostbit.

5. Lägg tillbaka kulan i toaletten och gillra om de fällor som utlöstes.

There are 3 Next Mousetrap spaces, as shown. 
När du hamnar på en av dem flyttar du fram till 
nästa Råttfälla-ruta och följer instruktionerna i 
”Råttfällor”.

UTSPARKAD!
NÄSTA RÅTTFÄLLA

Det finns 1 Carlos vaknar!-ruta, as shown.  
Så här gör du när du hamnar på den rutan:
1. Du har väckt Carlos! Alla ANDRA möss springer 

TILLBAKA till närmsta Råttfälla-ruta. De möss 
som redan står på en Råttfälla-ruta stannar där. 
Ingen får ta någon ostbit.

2. Kontrollera att alla fällor är gillrade. Spola sedan 
toaletten 3 gånger – alla 3 råttfällorna kan 
utlösas!

3. Om en mus befinner sig i en råttfälla som 
utlöses förlorar den och alla andra möss i 
samma fälla en ostbit. 

4. Lägg tillbaka kulorna i toaletten och gillra om 
de fällor som utlöstes.

Skiftnyckeln sitter på muttern på sidan av toaletten.  
Den är bra att ha eftersom den hindrar råttfällorna från att 
utlösas! När du går förbi leksakslådan kan du bestämma 
om du vill gå till toaletten och försöka få tag på 
skiftnyckeln. Du måste hamna direkt på skiftnyckelrutan 
för att du ska kunna ta den. Så här gör du när du hamnar 
på rutan:
1. Ta skiftnyckeln.
2. Senare i spelet, när du befinner dig på en Råttfälla-ruta 

och det är dags att spola toaletten, så sätter du 
skiftnyckeln i maskineriet på den råttfälla du befinner 
dig i. Se bilden. Detta hindrar din råttfälla från att 
utlösas.

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. Gillra sedan om den fälla som utlöstes.

4. Om en annan mus hamnar på skiftnyckelrutan innan 
du får en chans att använda skiftnyckeln finns det 
inget du kan göra – då tar de skiftnyckeln ifrån dig!

EN SKIFTNYCKEL I MASKINERIET! 

När du har samlat din sista ostbit måste du ändå spola 
toaletten. 

• Om den råttfälla du befinner dig i utlöses, och om du inte 
har en skiftnyckel att sätta i maskineriet som skydd, så 
förlorar du en ostbit. Än har du inte vunnit! Fortsätt spela. 

• Om en annan råttfälla utlöses är det bara att gratulera – 
du har vunnit spelet!

ETT HELT GALET SPEL MED 3 SPÄNNANDE FÄLLOR!
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT VINNA

De fräcka små mössen har hjälmar och handskar på – de är redo att sätta i gång! 
Deras uppdrag är att ta sig runt i huset och samla 8 delikata ostbitar. De är mycket 
skickliga på att ducka och kasta sig ur farliga situationer, men kan de undkomma 

råttfällorna och den slumrande Carlos?

1. Sätt spelplanen på en plan yta.
2. Sätt fast råttfällorna på spelplanen genom att matcha siffrorna och bokstäverna på 

undersidan av varje råttfälla med dem som visas på spelplanen. 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. Se till att alla fällorna är gillrade (se Gillra fällorna).
4. Lägg 2 kulor i toaletten.
5. Välj varsin mus och 8 ostbitar i samma färg. 
6. Lägg dina 8 ostbitar i en hög bredvid spelplanen.

SPELETS MÅL
Att undvika råttfällorna och bli den 
första fräcka musen som får tag i  
8 smaskiga ostbitar.

INNEHÅLL
Spelplan, 4 möss, 3 kulor av rostfritt stål, 
toalett, 3 råttfällor (ej monterade), skiftnyckel, 
36 ostbitar, 3 kortark, 1 tärning, 2 gummiband.

1. Tryck ut alla delarna från kortarken samt spelplanen.

2. Ta ut allting ur plastpåsarna. Gör dig av med allt skräp på ett säkert sätt.

3. Montera råttfällorna genom att följa diagrammen (se Montera råttfällorna).

NÄR DET ÄR DIN TUR

RÅTTFÄLLOR
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Det finns 3 rutor med råttfällor – en vid 
kvasten, en vid leksakslådan och en under 
buren i verkstaden. Så här gör du om du 
hamnar på en av de här rutorna:
1. Ta 2 av dina ostbitar från högen bredvid spelplanen. 
2. Kontrollera att alla fällor är gillrade. Spola sedan 

toaletten. 
3. Om den råttfälla som du befinner dig i utlöses förlorar 

du och alla andra möss i samma fälla en ostbit. Lägg 
tillbaka ostbiten i högen bredvid spelplanen.

4. Om en annan råttfälla utlöses behåller du båda 
ostbitarna. Alla möss i den råttfällan förlorar en 
ostbit.

5. Lägg tillbaka kulan i toaletten och gillra om den 
fälla som utlöstes.

6. Sätt ihop dina ostbitar som ett pussel.

CARLOS VAKNAR!

FÖRVARING
Ta bort råttfällorna från spelplanen. Du behöver inte plocka 
isär dem. Du kan förvara dem i din Mousetrap!-låda med 

resten av spelet.

MONTERA RÅTTFÄLLOR

TOALETTORN
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-THE-LOOP
Clip the 2 smaller pieces together so the dots line 

up. Then attach to the third and largest piece.

KÖKSBORD
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!   

DISKHO
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.

BURSTÅNG
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. 

LEKSAKSLÅDA

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).

BURSTÅNG

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.

Se till att fällorna har gillrats ordentligt i början av spelet, och gillra om dem ordentligt 

efter varje gång de har utlösts. Om en fälla utlöses och musen inte fångas för 

att fällan inte var ordentligt gillrad så har musen tur och kommer 

undan!

KÖKSBORD

Push the boot down until it clicks 

into place.

LEKSAKSLÅDAAttach 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.

CYKEL

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!

GILLRA FÄLLORNA
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