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1. Aseta hiiret riviin luudan vieressä olevalle 
mustavalkoiselle pelilaudalle. 

2. Pudota jäljellä oleva pallo keittiön lavuaarin 
putkeen ja anna sen vieriä alas. Pallo laukaisee 
keittiöpöydän ansan, jolloin luuta lakaisee 
kaikki hiiret pois laudalta.

3. Pelin saa aloittaa hiiri, jonka luuta lakaisee 
kauimmaksi pelilaudasta. Pelivuorot kulkevat 
vastapäivään (vasemmalle).

4. Laita pallo vessanpönttöön kahden muun pallon 
joukkoon, viritä keittiöpöydän loukku uudelleen ja 
aseta kaikki hiiret takaisin pelilaudalle.

1. Heitä noppaa ja liiku silmäluvun mukainen määrä ruutuja siihen 
suuntaan, johon laudalla olevat nuolet osoittavat. Kahdessa 
ruudussa on kaksi nuolta, joten näissä ruuduissa voit valita, 
mihin suuntaan lähdet. Samassa ruudussa voi olla useita hiiriä.

2. Kun pysähdyt johonkin ruutuun, noudata ruutuun liittyviä 
ohjeita. Katso Hiirenloukut.

Hiirenloukkujen kokoaminen on hauskaa! Jos kokoaminen tuntuu vaikealta, pyydä 
aikuista auttamaan. Loukut voi koota missä tahansa järjestyksessä, joten palat 
kannattaa jakaa pelaajien kesken. Tällöin hiirenloukut valmistuvat todella nopeasti! 

ALOITTAMINEN

ENSIMMÄINEN PELIKERTA

Pelilaudalla on yksi Saat kenkää! -ruutu. Jos pysähdyt tähän ruutuun, olet turvassa, ellei keittiöpöydän ansa laukea. Jos näin käy:  1. Saat kenkää! Move back to the Mousetrap space under the cage pole. Älä ota juustonpaloja.2. Tarkista, että kaikki loukut on viritetty. Vedä sitten vessanpönttö. 
3. Jos työpajan hiirenloukku laukeaa, menetät juustonpalan. Myös muut samassa hiirenloukussa olevat hiiret menettävät juustonpalan. 4. Jos jokin muu hiirenloukku laukeaa, siinä olevat hiiret menettävät juustonpalan.

5. Palauta pallo vessanpönttöön ja viritä uudelleen kaikki loukut, jotka laukesivat.

There are 3 Next Mousetrap spaces, as shown. 
Kun pysähdyt tällaiseen ruutuun, siirry 
seuraavaan hiirenloukkuruutuun ja noudata 
Hiirenloukut-kohdassa olevia ohjeita.

SAAT KENKÄÄ!
SEURAAVAAN HIIRENLOUKKUUN

Pelilaudalla on yksi Herää jo, Kaarle! –ruutu, as 
shown. Kun pysähdyt tähän ruutuun:

1. Olet herättänyt Kaarlen! Kaikki MUUT hiiret 
juoksevat TAKAISIN lähimpään hiirenloukkuruutuun. 
Jos hiiri on jo hiirenloukkuruudussa, se pysyy siinä. 
Hiiret eivät saa juustonpaloja.

2. Tarkista, että kaikki loukut on viritetty. Vedä sitten 
vessanpönttö kolme kertaa – kaikki kolme 
hiirenloukkua voivat laueta!

3. Jos laukeavassa hiirenloukussa on hiiri tai hiiriä, ne 
kaikki menettävät yhden juustonpalan.

4. Palauta pallot vessanpönttöön ja viritä uudelleen 
kaikki loukut, joka laukesivat.

Jakoavain on vessanpöntön vieressä olevassa tapissa. 
Sen avulla voit estää hiirenloukkuja laukeamasta! Kun 
ohitat lelulaatikon, voit halutessasi lähteä vessan 
suuntaan ja yrittää saada jakoavaimen itsellesi. Saat 
sen vain, jos vuorosi päättyy jakoavainruutuun. Kun 
näin käy:

1. Ota jakoavain.  

2. Jos olet myöhemmin pelissä hiirenloukkuruudussa ja 
joku aikoo vetää vessan, voit laittaa jakoavaimen 
hiirenloukkuun kuvan mukaisesti. Tällöin 
hiirenloukkusi ei laukea.

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. Viritä lauennut ansaloukku 
sitten uudelleen.

4. Jos toinen hiiri pysähtyy jakoavainruutuun, ennen 
kuin olet päässyt käyttämään jakoavainta, ikävä 
juttu. Hiiren pelaaja voi ottaa jakoavaimen 
itselleen! 

JAKOAVAIN PELASTAA! 

Kun olet saanut kerättyä viimeisenkin juustonpalasen, 
vessa on vielä vedettävä.  

• Jos olet laukeavassa hiirenloukussa etkä voi estää loukun 
toimintaa jakoavaimen avulla, menetät juustonpalan. Et siis 
ole voittanut vielä, vaan peli jatkuu. 

• Jos jokin muu hiirenloukku laukeaa, hienoa – voitit pelin!

HULLUNHAUSKA PELI, JOHON KUULUU KOLME TÄYSIN TOIMIVAA LOUKKULAITETTA!
PELIN VOITTAMINEN

Huimapäiset hiiret ovat laittaneet kypärän päähänsä ja hanskat käteensä, ja ne 
palavat halusta lähteä kiertämään taloa! Ne kilpailevat siitä, kuka saa ensimmäiseksi 
kerättyä kahdeksan herkullista juustonpalaa. Hiiret osaavat kyllä väistellä ja vältellä 

vaaroja, mutta selviävätkö ne hiirenloukuista ja Kaarle-kissasta?

1. Aseta pelilauta tasaiselle alustalle.
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. Varmista, että kaikki loukut on viritetty (katso Loukkujen virittäminen). 
4. Aseta kaksi palloa vessanpönttöön.
5. Jokainen pelaaja valitsee hiiren ja kahdeksan samanväristä juustonpalaa. 
6. Kaikki juustonpalat laitetaan kasaan pelilaudan viereen.

PELIN TAVOITE
Vältä hiirenloukkuja ja kerää 
huimapäisellä hiirelläsi kahdeksan 
maukasta juustonpalaa.

SISÄLTÖ
Pelilauta, 4 hiirtä, 3 palloa (ruostumatonta 
terästä), vessanpönttö, 3 hiirenloukkua 
(koottavat), jakoavain, 36 juustonpalaa,  
3 pahviarkkia, 1 noppa, 2 kumilenkkiä.

1. Paina kaikki palat irti pahviliuskoista ja pelilaudasta.

2. Ota muovipusseista kaikki pelivälineet ja heitä roskat pois.

3. Kokoa hiirenloukut ohjeiden mukaan (katso Hiirenloukkujen kokoaminen).
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Pelilaudalla on kolme hiirenloukkua: yksi on 
luudan vieressä, toinen lelulaatikon päällä ja 
kolmas häkin alla työpajassa. Kun pysähdyt 
tällaiseen ruutuun, toimi seuraavasti:
1. Ota kaksi juustonpalaa pelilaudan vieressä  

olevasta pinosta. 
2. Tarkista, että kaikki loukut on viritetty, ja vedä sitten 

vessanpönttö. 
3. Jokin hiirenloukuista laukeaa. Jos olet lauenneessa 

hiirenloukussa, menetät juustonpalan, samoin kuin  
kaikki muutkin samassa hiirenloukussa olevat hiiret. 
Laita juustonpala takaisin pelilaudan vieressä  
olevaan pinoon.

4. Jos jokin muu hiirenloukku laukeaa, saat pitää 
molemmat juustonpalat. Lauenneessa hiirenloukussa 
olleet hiiret menettävät juustonpalan.

5. Pudota pallo takaisin vessanpönttöön ja viritä 
uudelleen loukku, joka juuri laukesi.

6. Kokoa juustonpalasi ympyrän muotoon.

HERÄÄ JO, KAARLE! 

SÄILYTYS
Irrota hiirenloukut pelilaudasta. Niitä ei tarvitse purkaa osiin. 

Voit säilyttää niitä hyvin pakkaamalla ne Hiirenloukku-
laatikkoon pelin muiden osien kanssa.

HIIRENLOUKKUJEN KOKOAMINEN

VESSANPÖNTTÖTORNIFold 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. 

SILMUKKAClip the 2 smaller pieces together so the dots line 

up. Then attach to the third and largest piece.

KEITTIÖN TYÖPÖYTÄ
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!   

LAVUAARI
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.

HÄKKITOLPPA
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. 

LELULAATIKKO

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).

HÄKKITOLPPA

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.

Varmista, että ansaloukut viritetään kunnolla pelin alussa ja että ne viritetään uudelleen 

aina, kun ne laukeavat pelin aikana. Jos ansaloukku laukeaa, mutta ansaa ei ollut 

viritetty kunnolla eikä hiiri jää loukkuun, onnekas hiiri pääsee pakoon! 

KEITTIÖN TYÖPÖYTÄ

Push the boot down until it clicks 

into place.

LELULAATIKKOAttach 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.

PYÖRÄ

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!

LOUKKUJEN VIRITTÄMINEN
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SET UP PELI


