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Förberedelser
Töm kastskålen och lägg den i mitten, vid 
spelplanen och de 4 husen.

Så här börjar du
Varje spelare kastar alla 3 Gå i fängelse-
tärningarna. Spelaren som får lägst antal poliser 
börjar. Spelet går medurs.

Din omgång
1. Kasta alla tärningar i skålen,
 utom hus- och hotelltärningen. 
2. Om du kastar:

Lägg tärningen på motsvarande 
plats på spelplanen. Om du kastar 
alla 3 så är din omgång över. 

Lägg till $200 till din poäng.
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Poäng 
Lägg ihop din omgångs poäng när du vill sluta 
att kasta:

1. Lägg ihop den summa som visas på 
spelplanen för de kompletta grupper du 
samlat ihop.

2. Om du har inkompletta grupper när du 
bestämmer dig för att avsluta din omgång, 
väljer du den grupp som har högst värde. 
Lägg till summan som visas på varje tärning
till din poäng. Du får bara poäng för en 
inkomplett grupp.

3. Lägg till $1 000 för varje hus som du samlat 
ihop.

4.  Om du kastar ”Gå” så ska du redan
 ha lagt till $200 för varje gång den
 här tärningen kastades.

Tips
Det är svårare att kasta fastigheter som har högre 
värde. Varje fastighetstärning har olika egenska-
per så var försiktig innan du lägger tärningarna 
på spelplanen, eftersom det kan begränsa dina 
chanser att få andra kompletta grupper!

Stationer, statliga verk och färggrupper 
som du kan samla:

= 1800

= 2200

= 2700

= 3000

= 3500

= 2500

= 800

= 600

= 1000

= 1500

Tycker du om tärningsspel? 
Prova Yahtzee!

© 2005 Hasbro. Med ensamrätt.

Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 
DK-2600 Glostrup, Denmark.

www.hasbro.se

8. Du kan kasta tärningarna i skålen så många 
gånger du vill, men kom ihåg:

Om du kastar tärningarna så ökar du 
chansen att samla färggrupper, stationer, 
statliga verk och fastigheter.

Det ökar också risken att hamna i fängelse 
och förlora alla dina pengar.

5. Om du kastade ett hotell när du
 redan äger fyra hus ska du redan
 ha lagt till $5 000.

Glöm inte att du förlorar alla dina samlade 
pengar om du täcker alla 3 Gå i fängelse-
platser under din omgång.

Ge skålen och tärningarna till nästa spelare och 
sätt tillbaka husen i mitten.

Så här vinner du
Den första spelare som har $15 000 vinner 
spelet! 

För ett snabbare spel, spela till $10 000.
För ett längre spel, spela till $25 000.

Hus- och hotelltärningen
Om du kastar:

Ta ett hus och lägg det framför dig.

Lämna tillbaka ett hus (om du har 
ett hus).

Lägg till $5 000 poäng (BARA om du 
har alla fyra husen).

Du slipper ut ur fängelse. Lägg 
tillbaka en Gå i fängelse-tärning i 
skålen om du har någon på 
spelplanen.

3. Med dina återstående tärningar väljer du 
vilken grupp du vill samla – stationer, statliga 
verk eller färggrupper – och lägger dessa på 
motsvarande plats på spelplanen. När du väl 
har lagt en tärning på spelplanen så kan du 
inte ta tillbaka den eller flytta den till en 
annan plats.

4.  Om du kastar Chans så lägger du 
  dessa på spelplanen. De hjälper 
  dig att komplettera färggrupperna.
  Bara en Chans kan användas 
  per grupp.

5. Om du har en komplett färggrupp (inte
 stationer eller statliga verk) på spelplanen 
 så lägger du hus- och hotelltärningen 
 i skålen tillsammans med dina 
 återstående tärningar. Det här
 betyder att du har chansen att
 samla hus och till och med hotell!

6. Bestäm om du vill kasta igen med de 
tärningar som finns kvar i skålen. När alla 3 
Gå i fängelse-platser på 
spelplanen är upptagna 
avslutas din omgång och 
du förlorar alla insam-
lade pengar för den 
omgången – det 
kanske inte är värt att 
riskera ett nytt kast!

7. Om du kastar igen så sorterar du dina
  tärningar som vanligt. Kasta hus-
  och hotelltärningen om du vill
  ”köpa” hus eller hotell.
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INNEHÅLL
Kastskål, spelplan, 4 hus, poängblock och 11 tärningar.

SPELETS MÅL
Den första spelare som tjänar $15 000 genom att kasta 

tärningarna och samla färggrupper och fastigehter.
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