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Peli kahdelle tai kolmelle pelaajalle 
Tässä Craniumin-korttipelin vaihtoehdossa yritetään 
yhdessä kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Kyse ei 
ole niinkään kilpailusta vaan kunkin taitojen esittelystä. 

PELIN TAVOITE: 
Pelatkaa 12 violettia korttia ja kerätkää 
mahdollisimman paljon pisteitä. Yrittäkää saada 
enimmäispisteet 24 pistettä! 

Jatkakaa, kunnes kaikki 12 korttia on pelattu. 

PISTEIDEN LASKU
Kun peli on pelattu, laskekaa pisteet. Pelatkaa 
uudelleen ja yrittäkää päihittää ennätys!

Pidä violetti kortti. 
Voititte pisteet. 
Aseta oranssi kortti 
poistopinoon. 
Pelivuoro päättyy. 

Aseta sekä oranssi 
että violetti kortti 
poistopinoon. 
Pelivuoro päättyy. 

VALMISTELUT
1. Ottakaa esille kortit, tiimalasi, kynä ja paperia.

2.  Sekoittakaa 12 violettia korttia ja asettakaa ne 
kuva alaspäin pöydälle. 

3.  Sekoittakaa oranssit kortit ja asettakaa ne kuva 
alaspäin violettien korttien viereen. 

4. Pelaaja, jolla on seuraavaksi syntymäpäivä, aloittaa.

OMALLA VUOROLLA
1.  Vedä oranssi kortti ja keksi salassa vastaus. 

Vastaus voi olla sana tai enintään kolme sanaa sisältävä 
lause.

2.  Kirjoita vastauksesi paperille ja käännä se 
nurinpäin, jotta muut eivät näe vastausta. 

3.  Aseta oranssi kortti kuva ylöspäin oranssin 
pakan viereen ja lue kortti ääneen. 

4.  Käännä violetin pakan ensimmäinen kortti. 
Kortissa lukee tehtävä. 

5.  Kun olet valmis, käännä tiimalasi ja aloita vihjeiden 
antaminen muille pelaajille.
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ONNISTUITTEKO? 
KYLLÄ EI
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Mikämuka
Näyttele vihjeet ilman, että puhut tai 
ääntelet, ja joukkuetoverisi yrittävät arvata 
vastauksen.

Kuvarvoitus
Piirrä vihjeet paperille ilman, että puhut tai 
piirrät kirjaimia tai symboleja, ja joukkuetoverisi 
yrittävät arvata vastauksen. 

Listofakto 
Kuvaile asiaa käyttämällä vain kolmea 
kuvausta, ja joukkuetoverisi yrittävät arvata 
vastauksen. Et voi käyttää mitään sanan osaa 
kuvailussa.

Nurinkurin
Luettele sanan kirjaimet takaperin, 
ja joukkuetoverisi yrittävät arvata vastauksen. 
Tehtävän suorittaja voi katsoa vastauksen, kun 
hän luettelee kirjaimet takaperin, mutta pelaajat 
eivät saa kirjoittaa kirjaimia paperille.

Valitse!
Saat valita, minkä kortissa olevan tehtävän teet!  

TEHTÄVÄT
ONNISTUITTEKO? 

KYLLÄ EI

Pidä violetti kortti. 
Joukkueesi voitti 
pisteet! Aseta oranssi 
kortti poistopinoon. 
Pelivuoro päättyy. 

Aseta sekä oranssi 
että violetti kortti 
poistopinoon. 
Pelivuoro päättyy. 

VOITTAMINEN 
Kun kaikki 12 violettia korttia on pelattu, lasketaan 
pisteet. Joukkue, jolla on eniten pisteitä, voittaa!

OMALLA VUOROLLA
Toinen joukkue…

1.  Vetää oranssin kortin ja keksii salassa 
vastauksen. Vastaus voi olla sana tai enintään kolme 
sanaa sisältävä lause. 

2.  Kirjoittaa paperille vastauksensa, kääntää 
paperin nurinpäin ja ojentaa sen sinun joukkueellesi. 

3.  Asettaa oranssin kortin kuva ylöspäin oranssin 
pakan viereen ja lukee kortin ääneen.

Sinun joukkueesi…
  Valitsee yhden pelaajan joukkueesta suorittamaan 

tehtävän eli antamaan tällä vuorolla vihjeitä. 

Tehtävän suorittaja…

1.  Katsoo toisen joukkueen vastauksen, mutta ei 
näytä sitä muille. 

2.  Kääntää violetin pakan ensimmäisen kortin. 
Kortissa lukee tehtävä sekä pisteet, jotka tehtävän 
suorittajan joukkue voittaa, jos se arvaa oikean 
vastauksen.

3.  Valmistautuu, kääntää tiimalasin ja aloittaa 
vihjeiden antamisen, jotta joukkue arvaisi 
vastauksen ennen ajan loppumista. 

Tervetuloa pelaamaan Cranium-korttipeliä, 
joka saa sinut näyttelemään, piirtämään, an-
tamaan vihjeitä, luettelemaan kirjaimia takaperin 
ja nauramaan kippurassa.
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SISÄLTÖ:
80 korttia, tiimalasi

TARVIKKEET: 
Kynä ja paperia

Kääntöpuolella ohjeet 2 tai 3 pelaajan peliin

Peli neljälle tai useammalle pelaajalle 
Suosittelemme pelaamaan Cranium-korttipeliä 
joukkueissa. Tässä hauskassa ja kilpailuhenkisessä 
pelivaihtoehdossa toinen joukkue kirjoittaa vastaukset, 
etkä ikinä tiedä, mitä seuraavaksi 
tapahtuu! 

PELIN TAVOITE:
Kerää eniten pisteitä suorittamalla 
tehtävät onnistuneesti.

VALMISTELUT
1.  Ottakaa esille kortit, tiimalasi, kynä ja paperia.

2.  Muodostakaa kaksi joukkuetta. (Joukkueissa ei tarvitse 
olla yhtä monta jäsentä, kunhan jokaisessa joukkueessa 
on vähintään kaksi pelaajaa.)

3.  Sekoittakaa 12 violettia korttia ja asettakaa ne 
kuva alaspäin pöydälle. 

4.  Sekoittakaa oranssit kortit ja asettakaa ne kuva 
alaspäin violettien korttien viereen. 

5.  Joukkue, jonka pelaajalla on seuraavaksi syntymäpäivä, 
aloittaa.
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