
Rød: Min brik   

Find billeder på 
dine egne brikker.

Alle spiller med.

1.   Alle vælger to brikker og 
lægger dem foran sig. 
Lad resten af brikkerne 
ligge på deres plads.

2.  Vend det øverste røde kort, læs det 
højt, og læg det midt på bordet, så 
alle kan se det. 

3.  Tæl tre, to, en, NU, vend dine 
brikker, og start jagten.

4.  Når du finder et billede, der 
matcher missionen, skal du med det 
samme råbe Pictureka! og pege på 
billedet. Du beholder kortet.

5.  Når du er færdig, skal du lægge 
dine brikker tilbage et sted i de fire 
rækker.
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Andre måder at spille på
Kortere eller længere spil
Miskmask: Gør spillet kortere eller 
længere ved at hæve eller sænke det 
nødvendige antal kort for at vinde.

Rundt & rundt: Spil færre runder for at 
gøre spillet kortere. 

Spil med hold
Del jer op i hold, og arbejd sammen. 
Det er en god måde at hjælpe de 
yngste med at have det sjovt.

Miks & match
Bland brikkerne sammen, hvis du har 
originaludgaven eller den anden udgave 
af Pictureka.  

  Læg ti Disneybrikker
og fire almindelige 
brikker ud 
sådan her.

  Tag de blå kort ud
af spillet.

  Bland de røde og grønne kort fra 
begge spil sammen, og bland en rød 
og en grøn bunke. 

  Spil Rundt & rundt eller Miskmask 
med de røde og grønne kort som 
normalt. Kast terningen igen, hvis du 
slår blå.

  Læg kort og brikker tilbage i de rigtige 
spilæsker, når du er færdig.

Sjovt for yngre børn!

Hvis du ikke kan 
finde et billede, 
der matcher, kan 
du vende dine 
brikker om én 
gang pr. kort.
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Spillets formål
Find genstande på brikkerne for at vinde kort. 

Vind flest kort, eller vær den første til at 
samle seks kort for at vinde spillet!

Indhold
12 Disney-spilbrikker, 1 terning,  
55 missionskort og timeglas.
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I kan spille på to måder:
Rundt & rundt. Spil et par runder ad 
gangen i hver missionsfarve.

Miskmask. Kast terningen for at afgøre, 
hvilken farve I skal spille. 

I kan lære spillet godt at kende i Rundt 
& rundt, før I kaster jer ud i en hektisk 
omgang Miskmask. 

Kom i gang
1.  Læg brikkerne ud i fire rækker med tre 

i hver.

2.  Del kortene op i bunker af samme 
farve, og læg dem med forsiden nedad. 
Sørg for at blande hver bunke grundigt.

3.  For de grønne og røde
kort skal I beslutte, hvilke 
missioner på kortet I vil 
spille: de øverste, 
midterste eller nederste. 

4.  Beslut, hvem der starter.
Spillet fortsætter med uret rundt.

Byt eller vend
Hvis en af disse pile er på kortets 
bagside, skal du gøre følgende, før du 
spiller det.

Byt om på placeringen af to 
brikker efter eget valg.

Vend en brik efter 
eget valg.

Spil Rundt & rundt
1.  Beslut, hvor mange runder I vil 

spille: 
Spillere Runder i hver farve 
2-3 Tre runder  
4-5 To runder 
6+ En runde   

2.  Spil alle runder med de blå kort først, 
derefter de grønne, og så de røde.

3.  Tag det øverste kort fra den farve, I 
spiller, og spil det kort.

4.  Den, der vinder missionen, 
beholder kortet. Din tur er slut. 
Spilleren til venstre for dig spiller 
sin tur.

5.  Når I har spillet gennem alle tre 
farver, skal I tælle sammen, hvor 
mange kort I har vundet. 

  Spilleren med flest kort vinder.  

Reglerne er 
forskellige 
for hver 
missionsfarve. 
Læs reglerne, hvis 
det er første gang, 
I spiller. Hvis I 
kender spillet, 
skal I bare se at 
komme i gang.
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Blå: Find det først   

Vær hurtigere end 
de andre.

Alle skal spille 
med.

1.  Læg kortet med forsiden opad, så 
alle kan se det. Det viser et billede, 
der kun findes ét af på brikkerne.

2.  Alle spillere skal samtidigt prøve at 
finde billedet så hurtigt som muligt. 
Råb Pictureka!, og peg på billedet, 
så snart du ser det. Den, der finder 
det først, beholder kortet.

Spil Miskmask
1.  Kast terningen, når det bliver din 

tur. Hvilken farve viser den?  

2.  Spil et kort i den farve (husk at bytte 
eller vende en brik, før du spiller, 
hvis der er en pil på kortet).

3.  Den, der vinder missionen, beholder 
kortet. Din tur er slut. 

4.  Spilleren til venstre starter sin tur 
med at kaste terningen.

  Den spiller, der først samler seks 
kort, vinder spillet.

Grøn:  Personlig 
runde   

Kast terningen, og 
find brikken, før 
tiden løber ud.

Du er på egen hånd!

1.  Tag et grønt kort. Læs ordene højt 
fra den mission, I har valgt at spille, 
og kast terningen. Slaget viser, hvor 
mange missionsting du skal finde.

2.  Læg kortet med forsiden opad
foran dig, og bed en anden spiller 
vende timeglasset og sige til, når 
tiden er gået. 

3.  Klar, parat, START! Jagten er
i gang!

  Du vinder! Behold kortet, hvis du 
finder nok ting, før tiden løber ud. 

  Du taber! Hvis tiden løber ud, 
før du har fundet nok ting, er det 
bare ærgerligt! Læg kortet tilbage 
nederst i bunken.

Snydepelse, giv agt!
Hvis du råber Pictureka!, før du peger, 
eller hvis du peger på et billede, der 
tydeligvis ikke matcher missionen, så er 
du en snu snydepels!   

De andre spillere fastsætter din 
straf – du kan miste 
et kort ... Eller måske 
skal du tude som en 
ulv eller opføre en 
undskyldningsdans. 

Missioner
Der er tre kortfarver, som har hver 
deres missionstype. 

1 & 6 rød 2 & 5 grøn 3 & 4 blå

041009128108  Ab       Pictureka Disney       Rules  (DK)


