
Rød: Min brikke  

Finn bilder på 
dine egne brikker.

Alle får spille.

1.   Alle velger 2 brikker og 
legger dem foran seg. La 
resten av brikkene ligge 
der de er.

2.  Snu det øverste røde kortet, les det 
høyt og legg det deretter i midten, 
slik at alle kan se det. 

3.  Tell 3, 2, 1, START, snu brikkene 
dine, og start jakten.

4.  Så snart du fi nner et bilde som 
stemmer overens med dette 
oppdraget, roper du Pictureka!. og 
peker på det. Du beholder kortet.

5.  Når du er ferdig, plasserer du 
brikkene dine tilbake i rekkene på 
spillebrettet.
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SPILLERE

Andre måter å spille på
Lengre eller kortere spill
Hulter til bulter: Spillet kan gjøres 
lengre eller kortere ved å øke eller 
redusere antallet kort som må til for å 
vinne.

Rundt og rundt: Spill færre runder for 
å forkorte spillet. 

Lagspill
Del inn i lag, og arbeid sammen. Det 
er en god måte å hjelpe de yngste på, 
slik at de også har det moro.

Miks & match
Bland brikkene hvis dere har det 
originale Pictureka eller andreutgaven.  

  Legg ut 10
Disney-brikker og
4 standardbrikker
slik:

  Ta de blå kortene
ut av spillet.

  Bland de røde og grønne kortene fra 
begge spillene, og bland en rød og en 
grønn bunke. 

  Spill Rundt & rundt eller Hulter 
til bulter med de røde og grønne 
kortene som normalt. Kast terningen 
på nytt hvis du får blå.

  Når du er ferdig, legger du kort og 
brikker tilbake i de riktige spilleskene.

Målet med spillet
Finn gjenstandene på brikkene og vinn kort. 

Vinn fl est kort, eller vær den første til å samle 
seks kort for å vinne spillet!

Innhold
12 Disney-spillebrikker, 1 terning,
55 oppdragskort og timeglass.

PiPictcturekeka!a!. ogogg 
holldeder r kokortrtetet.

ssssere erer d du u 
e ii rekkkkenenee påpå

1.  

Moro for yngre barn!

Hvis du ikke 
fi nner et bilde som 
passer, kan du snu 
brikkene dine én 
gang per kort.
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Dere kan spille på to måter:
Rundt & rundt. Spill et par runder om 
gangen i hver farge.

Hulter til bulter. Kast terningen for å 
avgjøre hvilken farge dere skal spille. 

Rundt & rundt er en god måte å lære seg 
spillet ordentlig på før dere kan kaste dere 
ut i en hektisk omgang Hulter til bulter. 

Kom i gang
1.  Legg brikkene ut i tre rekker med fi re

i hver.

2.  Del kortene i bunker med samme farge, 
og legg dem med bildesiden ned. Sørg 
for at hver bunke er godt blandet.

3.  For grønne og røde kort
blir dere enige om hvilket 
oppdragsnivå på kortet
dere vil spille: øverste,
midterste eller nederste. 

4.  Avgjør hvem som skal starte.
Spillet går så videre mot venstre.

Bytt eller snu
Hvis kortet har en av disse pilene på 
baksiden, gjør du følgende før du
spiller det.

La to valgfrie brikker
bytte plass.

Snu hvilken som
helst brikke.

Spill Rundt & rundt.
1.  Bli enige om hvor mange runder 

dere vil spille:
Spillere Runder i hver farge
2-3 3 runder 
4-5 2 runder
6+ 1 runde  

2.  Spill alle rundene med de blå 
kortene først, fortsett med de 
grønne og deretter de røde.

3.  Trekk det øverste kortet fra den 
fargen dere spiller,
og spill
dette
kortet.

4.  Den som vinner oppdraget, 
beholder kortet. Din tur er over. 
Spilleren til venstre for deg 
fortsetter.

5.  Når dere har spilt gjennom alle tre 
fargene, teller dere hvor mange 
kort dere har vunnet. 

  Spilleren med fl est kort vinner.  

Blå: Finn det først  

Vær raskere enn 
de andre.

Alle får spille.

1.  Snu kortet med forsiden opp så alle 
kan se det. Det viser et bilde som det 
bare fi nnes ett av på brikkene.

2.  Alle spillerne skal samtidig prøve å 
fi nne bildet så raskt som mulig. Rop 
Pictureka! og pek på bildet så snart 
du ser det. Den første som ser det, 
beholder kortet.

Spill Hulter til bulter.
1.  Kast terningen når det er din tur. 

Hvilken farge viser den?  

2.  Spill et kort i denne fargen (hvis du 
ser en pil, husk å bytte eller snu en 
brikke før du spiller).

3.  Den som vinner oppdraget, beholder 
kortet. Din tur er over. 

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

  Den spilleren som først samler 
seks kort, vinner spillet.

Grønn:  Personlig 
runde   

Kast terningen
og fi nn brikkken 
før tiden løper ut.

Du er alene!

1.  Ta et grønt kort. Les ordene høyt fra 
nivået som er valgt, og kast deretter 
terningen. Terningen viser hvor 
mange gjenstander du må fi nne.

2.  Legg kortet med forsiden opp foran 
deg, og be en annen spiller om å snu 
timeglasset og gi beskjed når tiden 
er ute. 

3.  Klar, ferdig, GÅ! Jakten er i gang!

  Du greide det! Hvis du fi nner 
gjenstandene du ser etter før tiden 
er ute, beholder du kortet. 

  Beklager! Hvis tiden er ute før 
du fi nner nok gjenstander, har du 
ufl aks! Legg kortet i bunnen
av bunken.

Obs, juksemaker!
Hvis du roper Pictureka! før du peker, 
eller hvis du peker på et bilde som 
tydeligvis ikke stemmer overens med 
oppdraget, er dette juks!   

De andre spillerne fastsetter 
straffen din – du 
kan miste et kort ... 
eller kanskje du må 
ule som en hund 
eller fremføre en 
unnskyldningsdans. 

Oppdrag
Det er 3 kortfarger, hver med sin
type oppdrag. 
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Reglene er 
forskjellige 
for hver 
oppdragsfarge. 
Les reglene hvis 
dette er første 
gang dere spiller. 
Hvis dere kjenner 
spillet, setter dere 
bare i gang.

1 og 6 rød 2 og 5 grønn 3 og 4 blå
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