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Du kan dreje håndtaget på et gear den ene eller den anden vej lige så meget, du vil. Det vil få alle 
gearene på spillebrættet til at bevæge sig, og hvis der står legetøjsfigurer på tandhjulsfelterne, vil de 
bevæge sig sammen med gearene! Når du har drejet på gearene, skal de stå som på tegningen  
på brættet.

Sådan vinder du   
Hvis du er den første spiller, som har fået 2 legetøjsfigurer hen på målfeltet på PLAY-DOH-
bægeret for enden af Fun Factory-samlebåndet, har du vundet! Nu skal du have de 2  
vinderfigurer i gaveæsken!  

For yngre spillere   
Yngre spillere kan nøjes med at få én legetøjsfigur hen på målfeltet.   

Løbet tør for play-doh-modellervoks?   
Kig efter PLAY-DOH-modellervoks der, hvor du køber dit legetøj og dine spil. 

Sådan pakker du spillet sammen   
Fjern legetøjsfigurer, kasse og æske fra legeområdet, og læg PLAY-DOH-modellervoksen 
tilbage i bægrene. Husk at lukke låget ordentligt. Når du lægger spillet tilbage i æsken, skal 
du fjerne alle gear fra spillepladen. Løft dem forsigtigt, men bestemt op, og afmonter  
bundstykket. Du kan godt lade håndtagene sidde på, men næste gang du skal spille, er du 
måske nødt til at tage dem af, når gearene skal sættes fast på spillebrættet igen.

 

Det er en god ide at dreje gearene, så dine legetøjsfigurer bevæger sig fremad, 
mens modspillernes legetøjsfigurer bevæger sig tilbage. Spilleren på billedet har 
flyttet sin hr. Potato Head fremad og modstanderens Tipvognen Chuck tilbage.
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Sjovt at lege med, men ikke at spise. 
De færdigstøbte legetøjsfigurer er måske ikke altid lige vellykkede. 
Resultatet afhænger af barnets alder og færdigheder.    

OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE. GIFTFRI.
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Kuvassa peli on valmiina neljälle 
pelaajalle. Katso kuvasta mallia, kun 

teet pelivalmisteluja.  

Yhdistä kunkin  
lelumuotin puolikkaat.

Pelin osien kokoaminen  
Irrota pelin osat pahvikehikoista ja poista muovikääreet. Vie roskat roskiin. Irrota 
pyöräyttimen alusta, nuoli ja lelumuotit varovasti muovituista. Vie tuet roskiin. Hio  
tarvittaessa tuista pelin osiin jääneet tyngät pois kynsiviilalla tai hiekkapaperilla.

  2–4 PELAAJAA                   IKÄSUOSITUS: 4+

Sisältö: • Pelilauta • 4 purkkia (á 57 g) PLAY-DOH-muovailuvahaa • 4 muovista hammasratasta, 
keskikappaletta ja alustaa • Kierrätysleimasin • 4 lelumuottia (Herra Perunapää, Kippiauto 
Chuck, My Little Pony ja PLAY-DOH-muovailuvahapurkki) • Pyöräytinlauta, alusta ja nuoli  

• Lahjapaketti • Kierrätyslaatikko

Ohjeet

FIN

Aikuisen koottava.
Pelin tavoite   

Kisaa PLAY-DOH-leluilla Fun Factory -tehtaan läpi kohti lahjapakettia, joka on Fun 
Factoryn liukuhihnan päässä. Hammasrattaiden avulla liikkuminen ja niiden kääntäminen 
ympäri ja ympäri on hauskaa... Varo kuitenkin kierrätysleimasinta! Kaksi lelua  
ensimmäisenä lahjapakettiin saanut pelaaja voittaa.
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Lahjapaketin ja kierrätyslaatikon kokoaminen    

Pane pieni nokare PLAY-DOH- 
muovailuvahaa avoimeen muottiin.    

Paina muotti 
tiukasti kiinni.   

Kopauta lelu ulos. Irrota muottiin jäänyt 
ylimääräinen muovailuvaha ja pane  

se purkkiin.    

Valmista omat lelusi!    

Hammasrattaiden kiinnittäminen pelilautaan    

1
3

2 aukko kieleke 4

PELIIN VALMISTAUTUMINEN   

Kiinnitä kaikki neljä hammasratasta pelilautaan mallin mukaan. Kohdista ne sitten pelilautaan  
piirrettyjen ääriviivojen mukaisesti. 

Valitse lelumuotti ja haluamasi väristä PLAY-DOH-muovailuvahaa. Valmista sitten lelut kuvan ohjeiden 
mukaan. Pane ylimääräinen muovailuvaha takaisin purkkiin ja sulje purkin kansi huolellisesti. Aloita peli 
kahdella tekemälläsi lelulla.   

Ylimääräiset lelut: Pelilaudalla voi olla kerrallaan miten monta lelua tahansa, joten tee 
leluja niin paljon kuin haluat. Tarvitset ylimääräisiä leluja myös kierrätettyjen  
lelujen tilalle.

Kohdista alusta pelilaudan reiän 
kanssa niin, että tappi osoittaa ylös. 

Taita katkoviivaa
pitkin

Kokoa laatikon sivut pitkistä  
lipareista ja yhdistä päät työntämäl-

lä kieleke aukon läpi.

Taita pohjan lyhyet sivulipareet 
sisään, taita sitten pohja paikoilleen 

ja kiinnitä se.

Paina hammasratas kuviopuoli 
ylöspäin alustan tappiin ja  

napsauta paikoilleen. Varmista, 
että tappi on keskellä.

Paina sitten keskikappale  
hammasrattaaseen ja napsauta 

se paikoilleen.

Omalla vuorollasi: Pyöräytä pyöräytintä ja noudata alla kerrottuja sääntöjä. Sen jälkeen vuorosi päättyy.

Lelujen siirtäminen hammasrattailla on helppoa! Muista siirtyä vain viereiseen ruutuun.

Hammasrattailla liikkuminen

Siirrä mitä tahansa leluasi  
pyöräyttämäsi luvun verran  

eteenpäin pelilaudalla. 

Pelin kulku    
Nuorin pelaaja aloittaa. Pelivuoro siirtyy aina vasemmalla puolella olevalle pelaajalle.

Pelilaudan ruudut
Kuljeta leluasi vierekkäisten ruutujen kautta Fun Factory -tehtaan liukuhihnan päässä olevaa PLAY-DOH-
purkkia kohti. Jos siirtosi päättyy ruutuun, jossa on jo lelu, hyppää eteenpäin seuraavaan vapaaseen ruutuun. 
Alla on tietoja kaikista ruuduista, joihin lelusi voi pysähtyä.

Kokoa lahjapaketti mallin mukaan. Kokoa kierrätyslaatikko samalla tavalla.  
Huomaa: kierrätyslaatikossa ei ole kantta.
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Lahjapaketin ja kierrätyslaatikon kokoaminen    

Kopauta lelu ulos. Irrota muottiin jäänyt 
ylimääräinen muovailuvaha ja pane  

se purkkiin.    

PELIIN VALMISTAUTUMINEN   

Kiinnitä kaikki neljä hammasratasta pelilautaan mallin mukaan. Kohdista ne sitten pelilautaan  
piirrettyjen ääriviivojen mukaisesti. 

Valitse lelumuotti ja haluamasi väristä PLAY-DOH-muovailuvahaa. Valmista sitten lelut kuvan ohjeiden 
mukaan. Pane ylimääräinen muovailuvaha takaisin purkkiin ja sulje purkin kansi huolellisesti. Aloita peli 
kahdella tekemälläsi lelulla.   

Ylimääräiset lelut: Pelilaudalla voi olla kerrallaan miten monta lelua tahansa, joten tee 
leluja niin paljon kuin haluat. Tarvitset ylimääräisiä leluja myös kierrätettyjen  
lelujen tilalle.

Taita pohjan lyhyet sivulipareet 
sisään, taita sitten pohja paikoilleen 

ja kiinnitä se.

Paina sitten keskikappale  
hammasrattaaseen ja napsauta 

se paikoilleen.

Omalla vuorollasi: Pyöräytä pyöräytintä ja noudata alla kerrottuja sääntöjä. Sen jälkeen vuorosi päättyy.

Lelujen siirtäminen hammasrattailla on helppoa! Muista siirtyä vain viereiseen ruutuun.

Hammasrattailla liikkuminen

Sinisen lelun voi siirtää mihin tahansa sen 
vieressä olevaan ruutuun, jossa on       . Sitä ei 
kuitenkaan voi siirtää ruutuihin, joissa on     ,  

sillä ne ovat liian kaukana.

Siirrä mitä tahansa leluasi  
pyöräyttämäsi luvun verran  

eteenpäin pelilaudalla. 

Kierrätä toisen pelaajan lelu! Käännä hammasrattaita ja 
katso, miten lelut liikkuvat!

	 Punaiset ja vihreät ruudut: jos lelusi pysähtyy johonkin näistä ruuduista,   
 vuorosi päättyy.

Oikotienuoli: jos lelusi on onnekas ja se pysähtyy tähän, anna sen l-i-u-k-u-a put-
ken päässä olevaan hammasratasruutuun.

Hammasratasruudut: Jokaisessa hammasrattaassa on viisi hammasratasruutua. 
Voit siirtyä hammasratasruutuun mistä tahansa viereisestä ruudusta ja poistua ham-
masratasruudusta mihin tahansa viereiseen ruutuun. Katso oikeat ja väärät tavat liikkua 
hammasratasruuduissa kohdasta HAMMASRATTAILLA LIIKKUMINEN.

Pelin kulku    
Nuorin pelaaja aloittaa. Pelivuoro siirtyy aina vasemmalla puolella olevalle pelaajalle.

Pelilaudan ruudut

Keskikappaleruudut: jos lelusi pysähtyy hammasrattaan keskellä olevaan ruutuun, se 
on turvassa litistävältä kierrätysleimasimelta. 

Maali: Sinun täytyy siirtää lelusi maaliin eli PLAY-DOH-purkkiin, joka on Fun 
Factory-tehtaan liukuhihnan päässä, jotta voit panna lelusi lahjapakettiin. Maaliin 
päästäkseen ei tarvitse pyöräyttää siirtojen täsmällistä määrää.

Kuljeta leluasi vierekkäisten ruutujen kautta Fun Factory -tehtaan liukuhihnan päässä olevaa PLAY-DOH-
purkkia kohti. Jos siirtosi päättyy ruutuun, jossa on jo lelu, hyppää eteenpäin seuraavaan vapaaseen ruutuun. 
Alla on tietoja kaikista ruuduista, joihin lelusi voi pysähtyä.

Lähtöruutu: kaikki lelut aloittavat pelin tästä ruudusta.

Kokoa lahjapaketti mallin mukaan. Kokoa kierrätyslaatikko samalla tavalla.  
Huomaa: kierrätyslaatikossa ei ole kantta.
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Sätta ihop snurrhjulet 

Spelförberedelser

leksaksform

presentkartong

Den här bilden visar ett spel som 
gjorts i ordning för fyra  

deltagare. Titta på den när du sätter 
ihop och förbereder spelet. 

Sätta ihop spelets delar 
Ta bort speldelarna från kartongarken och plastförpackningarna. Släng bort skräpet. Ta  
försiktigt loss snurrhjulsfästet, pilen och leksaksformarna från plastskydden. Släng bort 
skydden. Du behöver kanske använda en nagelfil eller ett sandpapper för att ta bort 
överflödig plast från speldelarna.

  FÖR 2 TILL 4 SPELARE                     FRÅN 4 ÅR

Innehåll: • Spelplan • 4 burkar PLAY-DOH-lera à 57 gr 
• 4 kugghjul, nav och fästen i plast • Återvinningsstämpel • 4 leksaksformar (Mr. Potatohead,  

Dumpern Chuck, My Little Pony och PLAY-DOH-burk) • Snurrhjul, pil och fäste  
• Presentkartong • Återvinningskartong

Instruktioner

Ska monteras av en vuxen.
Spelets mål 

Tävla med PLAY-DOH-leksakerna genom Fun Factory och se vem som kommer först till 
presentkartongen i slutet av fabrikens löpande band. Hoppa mellan kugghjulen och vrid 
dem fram och tillbaka – men se upp för återvinningsstämpeln! Den som först får i två 
leksaker i presentkartongen vinner!

Lelujen kierrättäminen

Hammasrattaiden kääntäminen

Valitse toisen pelaajan lelu, joka ei ole turvaruudussa. Ota sitten  
kierrätysleimasin ja litistä lelu sen avulla. Pane kierrätetty lelu  
pelilaudalla olevaan kierrätyslaatikkoon. Jos PLAY-DOH-muovailuvaha 
alkaa käydä vähiin, saat sitä lisää kierrätyslaatikon leluista.

Käännä minkä tahansa hammasrattaan keskiosaa jompaankumpaan suuntaan niin paljon kuin haluat. 
Kaikki pelilaudan hammasrattaat liikkuvat ja kaikki hammasratasruuduissa olevat lelut liikkuvat niiden 
mukana. Muista asettaa hammasrattaat pelilautaan piirrettyjen ääriviivojen mukaisesti kääntämisen 
jälkeen.

Voittaminen   
Jos olet ensimmäinen pelaaja, joka saa kaksi lelua maalin PLAY-DOH-purkkiin Fun  
Factory -tehtaan liukuhihnan päähän, voitat pelin. Älä lopeta hauskanpitoa tähän, vaan 
pane kaksi voitokasta leluasi lahjapakettiin!  

Pienien pelaajien peli    
Pienimmät pelaajat voittavat, kun he saavat yhden lelun ensimmäisenä maaliin kahden  
lelun sijasta.   

Loppuiko play-doh-muovailuvaha?    
Etsi lisää PLAY-DOH-muovailuvahaa kauppojen leluhyllyiltä. 

Pelin säilyttäminen    
Ota lelut ja laatikot pelilaudalta, säilytä PLAY-DOH-muovailuvaha purkeissa ja sulje purkkien 
kannet huolellisesti. Säilytä peli laatikossa irrottamalla hammasrattaat pelilaudasta  
nostamalla niitä varovasti mutta napakasti, jotta ne irtoavat alustoistaan. Voit jättää 
keskiosat hammasrattaisiin säilytyksen ajaksi, mutta seuraavalla pelikerralla saatat joutua 
irrottamaan ne, jotta saat kiinnitettyä hammasrattaat pelilautaan.

 

Hammasrattaita kannattaa kääntää niin, että omat lelusi siirtyvät eteenpäin ja muiden 
pelaajien lelut taaksepäin. Kuvassa pelaaja siirsi omaa Herra Perunapäätään eteenpäin 
ja toisen pelaajan Kippiauto Chuckia taaksepäin.
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Vain leikkeihin. Ei sovi syötäväksi.

Lapsen ikä ja taidot vaikuttavat muovailun tulokseen.

HUOMAUTUS VANHEMMILLE: SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ. MYRKYTÖN.
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