
Gæt den anden spillers fi gur, før han eller hun 

gætter din!
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SPILLERE SPIL

Gættemærker (x4)

Pointtavle

Vindue

Ramme

Vælgerude

Timer-knap

Nej-knap

Ja-knap

Indhold

Bærbar kasse, 6 dobbeltsidede fi gurark (3 røde 

og 3 blå) og 8 gættemærker (4 røde og 4 blå).

Spillets formål

Batterirum og tænd/sluk-knap 

(bag den hvide ramme)
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Hvem er hvem? Blindt gæt

1.  Når I er klar til at spille, skal I begge gætte tre 

gange i blinde på, hvem I tror, den andens 

fi gur kan være. Det gør I ved at sætte tre 

gættemærker ved siden af tre fi gurer.

Dette spil er hurtigt og hektisk, da du både har 

den anden spiller og tiden imod dig! Uret tikker 

… det handler om at være hurtig! Kan du holde 

hovedet koldt? 

VIGTIGT: Spillerne bliver timet hver for sig, så du 

skal bruge Ja-og Nej-knappen for hvert svar, du 

giver – og du må hellere svare hurtigt!

1.  Når I er klar til at spille, skal I trykke på timer-

knappen og holde den nede alt efter, hvor 

hurtigt I vil spille:

 3 bip   =  hurtigt

2 bip   =  superhurtigt

1 bip   =  nærmest umuligt!

2.  Timer-knappen blinker med farven på den 

spiller, der starter (rød eller blå).

3.  Start timeren ved at trykke på Ja-knappen. 

4.  Spillet starter, så snart timeren starter, men 

husk: det er afgørende, at du bruger Ja-og  

Nej-knappen for hvert svar, og at du trykker 

på dem så hurtigt som muligt. Hvis din farve 

blinker, er det dig, der stiller spørgsmål. 

5.  Spillet slutter, når begge spilleres tid løber 

ud, eller en af jer gætter rigtigt – hvad der så 

end sker først!

 •  Hvis en spillers tid løber ud, fortsætter den 

anden spiller med at spørge, indtil hans 

eller hendes tid også løber ud. 

 •  Hvis du gætter rigtigt, før din tid løber 

ud, skal du holde Ja-knappen nede i tre 

sekunder for at høre vinderlyden.

 •  Hvis begge spilleres tid løber ud, skal I 

skiftes til at gætte den andens fi gur. I har 

tre gæt hver – den, der først gætter rigtigt, 

vinder! 

Dette spil kræver fokus og bliver sjovere, jo mere 

du spiller det. Det handler om de små nuancer og 

minutiøse forskelle mellem to valgte fi gurer. 

TIP: Prøv at spille med Gamle kendinge-fi gurarket 

først. 

1.  Gør jer klar til at spille, men vælg to fi gurer, en 

fra hver række.

2.  Start med at fi nde lighederne mellem den 

anden spillers to fi gurer. Det gør du ved at 

formulere dine spørgsmål som ”har begge 

fi gurer …?”. Det vil hjælpe dig med at udelukke 

fi gurer fra din søgen, hvis du først fi nder 

lighederne mellem to fi gurer.

3.  Fortsæt med at fi nde forskellene mellem 

den anden spillers to fi gurer. Det gør du ved 

at formulere dine spørgsmål som ”har en af 

fi gurerne …?”.  

2.  Spil, indtil én jer vinder. Vinder: Fortæl taberen, 

hvem din fi gur var.

3.  Hvis et af dine gættemærker står på den rigtige 

fi gur, når spillet slutter, får du et ekstra point.  

Altså: 

Vind spillet  +   ✔  Blindt gæt  = 3 point

Vind spillet  +   ✘  Gæt   = 2 point

Tab spillet    +   ✔  Blindt gæt   = 1 point

 •  Hvis du ikke kan klare presset og begår 

en fejl (du trykker måske på den forkerte 

knap), så fortæller du det til den anden 

spiller og fortsætter spillet.

Vinderen får to point.

 VIGTIGT: Pas på med at udelukke fi gurer, og husk de 

spørgsmål, du har stillet, og de svar, du har fået. Du 

kan f.eks. spørge: ”Har en af fi gurerne blå øjne?”

•  Hvis svaret er Ja ,kan du endnu ikke udelukke 

nogen fi gurer, som om kun én af dem har blå øjne: 

du kender endnu ikke den anden fi gurs øjenfarve.

•  Hvis svaret er Nej, kan du udelukke alle fi gurer, der 

har blå øjne.

Den første, der gætter begge fi gurer, vinder 

fi re point.

TIP: Spørg præcist ind til farven på briller, øjne og 

hatte.

Hvem er hvem? 2 – Hjernegymnastik!

Tik-tak-tid

Made in
China

Dette produkt og dets batterier skal smides særskilt væk 
på den lokale affalds- og genbrugsstation. De må ikke 
smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.

VIGTIGT: 
INFORMATION OM BATTERIER
Venligst gem denne information som fremtidig 
reference. Batterierne bør udskiftes af en voksen.
ADVARSEL:
1.  Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af 

den specifi cerede type, og sørg for, at polerne (+ og –) 
sidder rigtigt.

2.  Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- 
med alkalinebatterier.

3.  Fjern altid “døde” eller brugte batterier fra produktet.

4.  Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes 
i en længere periode.

5.  Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.

6.  Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager 
lokale elektriske forstyrrelser eller påvirkes heraf. 
Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og tænde igen 
eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen).

7.  BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. FORSØG 
ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

8.  Som med alle andre smådele, bør disse batterier 
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis batterierne 
sluges - søg straks lægehjælp.

Åbn rammen i den røde side. Batterirummet er ved 

siden af Nej-knappen.
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Der er fi re forskellige spil: Klassisk, Blindt gæt, Tik-tak-tid og Hvem er hvem? 2. 
Læs videre for at se, hvordan I spiller resten af spillene.

Sjove ansigter

Har din fi gur en stor næse?

JuliaLina

Ting fra husholdningen

Bor din fi gur i køkkenet?

Toilette

Gamle kendinge

Er din fi gur en pige?

Sarah

1. Hver spiller tager et sæt med tre fi gurark 

– røde eller blå.

Forberedelser

2.  Åbn kassen ved at hive i hjørnet på 

hver side, og stil den mellem spillerne. 

Sørg for, at den røde side vender mod 

spilleren med det røde fi gurark, og den 

blå side vender mod spilleren med det 

blå fi gurark.  

3.  Sæt en fi nger i den hvide ramme, og 

hiv den hen mod jer – med en enkelt 

bevægelse åbnes alle vinduerne.

4.  Bliv enige om, hvilket tema jeres fi gurer 

skal have. 

5.  Find arket med det valgte tema, og stil 

det på jeres egen side af kassen (de 

øvrige fi gurark kan stilles om bag det 

fi gurark, I valgte).

6.  Luk jeres ramme – alle vinduerne 

burde være åbne, så I kan se alle 

 fi gurerne. Hvis I f.eks. blev enige om 

et monstertema, burde I kunne se 

alle monstrene.

7.  Nu skal I hemmeligt vælge en fi gur ved 

at køre vælgeruden hen på den. Når 

spillet først er startet, må I ikke fl ytte 

på vælgeruden! 

8.  Husk at nulstille pointtavlen, første 

gang I spiller.

Sådan spiller I det klassiske Hvem er hvem?

Børn

Er din fi gur en dreng?

Rosa

Monstre

Har din fi gur 3 øjne?

Nimple

Dyr

Er din fi gur et krybdyr?

Du kan selv fi nde på navne til fi gurarkene 

Dyr og Ting fra husholdningen! Men husk, 

at fi gurerne skal have de samme navne på 

både det røde og det blå fi gurark!

1.  Tænd for spillet ved at åbne rammen i 

den røde side og skubbe knappen under 

Nej-knappen hen på ’I’. 

2.  Den yngste spiller starter. Stil den anden 

spiller et spørgsmål, der kan besvares 

med Ja eller Nej.

3.  Den anden spiller må ikke sige noget! 

I stedet skal han eller hun trykke på Ja 

eller Nej-knappen. 

 

  •  I vil begge høre en lyd, der afhænger af 

svaret. I vil måske høre én, der griner, 

hvis svaret er Ja, eller én, der græder, 

hvis svaret er Nej. Der er masser af 

forskellige lyde, der bliver afspillet 

tilfældigt.

4.  Når du har fået dit svar, skal du lukke 

vinduerne over alle de fi gurer, du nu kan 

udelukke fra din søgen. Du kan f.eks. 

spørge: ”Har din fi gur blå øjne?”

  •  Hvis svaret er Ja, kan du lukke 

vinduerne over alle de fi gurer, der 

ikke har blå øjne.

  •  Hvis svaret er Nej, kan du lukke 

vinduerne over alle de fi gurer, der har 

blå øjne.

5.  Når du er færdig med at lukke vinduer, 

er det den anden spillers tur til at stille 

dig et spørgsmål (uanset hvilket svar du 

har fået). 

6.  Bliv ved med at stille spørgsmål, indtil 

én af jer er klar til at gætte.

  •  Hvis du gætter forkert, lukker du 

vinduet over dén fi gur. Så er det den 

anden spillers tur.

  •  Du kan ikke gætte, lige efter at du har 

stillet et spørgsmål – du skal vente, til 

det bliver din tur næste gang.

7. Hvis den anden spiller gætter din fi gur, 

skal du holde Ja-knappen nede i tre 

sekunder for at høre vinderlyden. 

8.  Vinderen får to point. Hold styr på dine 

point med pointtavlen.

Valgfri regel

Hvis du svarer Ja eller Nej i stedet for at 

trykke på knapperne, får den anden spiller 

et point! 

Den endelige vinder

Den spiller, der først når til toppen af 

pointtavlen (12 point), vinder. 

Sådan lukker du kassen

PÅ DEN ANDEN SIDE ER DER FLERE SJOVE MÅDER AT SPILLE PÅ SAMT INSTRUKTIONER I BRUGEN AF TIMEREN! 

1. Sluk for spillet ved at åbne rammen i 

den røde side og skubbe knappen under 

Nej-knappen.

2. Når du lukker kassen, skal du sørge for, 

at de to sider rører hinanden øverst.

Sådan stiller du spørgsmål

Læg mærke til forskellene mellem 

ansigterne på fi gurarkene. Så bliver det 

nemmere at fi nde på de bedste spørgsmål.
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