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Mål
Bli den første spilleren som får fire av de  
fargede brikkene sine på rad – vannrett,  
loddrett eller på skrå.

Innhold
• Spillgitter med brett
• 21 gule brikker
• 21 røde brikker

Hvis brettdelene ikke 
er festet til spillgitteret
Fest den ene brettdelen til gitteret 
ved å sette de to tappene på kanten 
av brettdelen inn i fordypningene 
nederst på hver brikkesøyle. Gjenta 
for den andre brettdelen. (Figur 1 
viser hvordan den monterte  
enheten ser ut.)

Klargjøring
Vipp ned de to brettdelene, og pass på at klaffen på skinnen er midt på 
gitteret. Åpne lokket på toppen av hver brikkesøyle, og slipp brikkene ned 
i brikkesøylene på sidene av gitteret: gule på den ene siden, røde på den 
andre. (Figur 1 viser en montert spillenhet.)

Spillet
Sett gitteret mellom spillerne. Bestem hvem som skal begynne. Spillerne 
spiller så etter tur. Når det er din tur, skyver du en brikke med din farge 
ut på siden av brikkesøylen og slipper den i et av sporene i gitteret. 

Vinne
Den første spilleren som får fire av brikkene med sin farge på rad – 
loddrett, vannrett eller på skrå – vinner spillet. Hvis det er uavgjort, spiller 
dere igjen.

Spille igjen
Skyv skinnen til side for å slippe ned brikkene, og skyv den så tilbake til 
midten av gitteret. Legg brikkene tilbake i søylene på sidene av gitteret.

Oppbevaring
Legg brikkene tilbake i brikkesøylene på sidene av gitteret, og klikk lokket 
på plass på toppen av hver brikkesøyle. Vipp opp brettdelene. 

Figur 1
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