
060740908107

GAMES GAMES

GAMES

© 2007 Hasbro. All rights reserved. 
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, 
Ejby Industrivej 40, ☎ DK-2600 Glostrup, Denmark.

www.hasbro.no

060740908107     TWISTER MOVES     Rules (107)

Følg bevegelsene og hold rytmen 

– bare gjør som DJ-en sier! Følg bevegelsene og hold rytmen 

– bare gjør som DJ-en sier! 

Utfør de riktige dansetrinnene, 

så er du fortsatt med i spillet.Utfør de riktige dansetrinnene, 

så er du fortsatt med i spillet.

dig kvar i spelet.

på noen bevegelse,Hvis du ikke kommer 

kan du bruke en av disse!på noen bevegelse,Hvis du ikke kommer 

kan du bruke en av disse!
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Made in
Ireland



Innhold
4 dansematter og 2 CD-er.

Målet med spillet
Å være den siste spilleren som danser på slutten 
av spillet!

Gjør deG klar!
Plasser dansematten på gulvet slik at den lilla flekken 
peker innover (se figur 1). Sørg for at dansemattene 
ligger på et jevnt underlag med minst en armlengdes 
avstand mellom dem. 

Dere kan også danse på linje eller i en hvilken som helst 
annen formasjon!

 
klar, ferdIG …
1.  Dansemattene er nummererte med numre fra 1 til 

4. Velg en matte (dette er spillernummeret ditt) og 
stå på startmerket ditt (fotsporene).

2.  Velg en Twister Moves-CD og plasser den i 
CD-spilleren. 

•   Hvis du ikke har spilt Twister Moves før, starten du 
med spor 1 (innføringen). 

•   Hvis du har spilt før, kan du hoppe over 
innføringen.

Bevegelsene dine  
Før spillet starter, må du lage din egen 
spesialbevegelse – lag en kort og enkel bevegelse! Du 
finner ideer på baksiden. Følg med på bevegelsene til 
de andre spillerne. Når spillet er i gang, roper DJ-ene 
et spillernummer, og du må utføre bevegelsen til 
denne spilleren. 
Du trenger totalt fire spesialbevegelser. Hvis det 
er færre enn fire spillere, lager du dansetrinn for 
spillernumrene som mangler.

BeGynn å danse!
Start CD-en og gjør deg klar …

dj-ene 
To DJ-er (en gutt og en jente) roper ut 
dansebevegelsene. Gutten roper ut bevegelsene 
som skal utføres av VENSTRE hånd eller fot, mens 
jenta roper ut bevegelsene for HØYRE hånd eller fot. 

eksempel: Hvis jenta roper "pek!", peker du i luften 
med høyre hånd.

Om till exempel tjejen ropar ”Peka” ska ni peka 
uppåt med höger hand.

Hør etter! 
Første gang du spiller et nytt spor, skal du bare HØRE 
ETTER. Ingen dansing ennå!  

DJ-ene roper ut en serie med bevegelser slik at du 
får høre dem før du prøver deg. 

Spillet der du vrikker, danser

og beveger deg til musikken! Spillet der du vrikker, danser

og beveger deg til musikken! 

Figur 1 

dans på en trygg måte!

•  Sørg for at det ikke finnes noe i rommet som 
kan ødelegges!

•  Bruk behagelige sko og unngå sko med 
glatte såler.

Vrikk, snurr, bøy og tøy!Vrikk, snurr, bøy og tøy!
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•  Hvis DJ-en roper en farge, flytter du den riktige 
foten til denne fargen på dansematten. Hold foten 
der til du får beskjed om å flytte den. Eksempel: 
Hvis gutten sier "lilla", flytter du den venstre foten 
til den lilla flekken. Hvis jenta deretter sier "grønn", 
flytter du den høyre foten til den grønne flekken 
(mens den venstre foten fremdeles står på lilla). 

•  Hvis DJ-en roper en håndkommando, for 
eksempel "hånd opp", utfører du kommandoen 
med riktig hånd. Husk å holde hånden der til du får 
beskjed om å gjøre noe annet.

 •  I begynnelsen av dansenummeret 
kan det hende at DJ-en gir deg 

noen spesielle instruksjoner. 
Kanskje må du trå på matten 
til en annen spiller eller stå 

helt i ro som en statue!

din tur!  
Når du har hørt på bevegelsene, 
får du høre fire korte taktslag. 
Dette betyr at det er på tide å 

danse. Når musikken starter 
denne gangen, utfører du 
bevegelsene som DJ-ene 

roper ut. Alle spillerne utfører 
bevegelsene samtidig.

Når musikken stanser, kan du danse ut, 
spille på nytt eller Gå videre. 

danse ut: Gjenta sporet og utfør de samme 
bevegelsene på nytt. Følg med på de andre spillerne 
og se hvem som henger med og hvem som roter 
det til! 

Hvis noen utfører feil bevegelse, er de ute 
av spillet. De som er ute av spillet, skal 
bedømme hvor flinke de andre spillerne 
er. Hvis en spiller roter det til på en måte 
som hindrer deg i å fullføre bevegelsen din, 
elimineres spilleren som først gjorde feil. 

Gjenta det samme dansenummeret helt til 
det bare er én spiller igjen, eller til ingen kastes 
ut av spillet.  

•  Hvis det bare gjenstår én spiller, er 
dette vinneren! 

•  Hvis ingen kastes ut av spillet (alle utfører 
dansenummeret på riktig måte), går du 
videre til neste spor. Fortsett til det bare 
gjenstår én spiller. 

spille på nytt: Spill sporet på nytt og øv på 
det samme dansenummeret så ofte du vil. 

Gå videre: Hvis du mestrer bevegelsene og 
vil lære et nytt dansenummer, går du videre til 
neste spor. 

danseøkter
Twister Moves har tre ulike danseøkter – standard, 
super og dj-miks.

standardøkter: DJ-ene roper ut bevegelsene i 
dansenummeret, og deretter utfører du dem til 
musikken. Standardøktene blir vanskeligere etter 
hvert.

superøkter: Først roper DJ-ene ut en Standardøkt 
som du må gjenta. Deretter kombineres noen av 
bevegelsene fra den første økten med noen nye 
bevegelser, slik at det lages en andre økt. Når du 
mestrer denne, går DJ-ene videre til en tredje økt. 
Til slutt kombineres alle øktene i en fjerde og siste 
Superøkt!

dj-mikser: DJ-ene har satt sammen noen av 
favorittlåtene sine. Hold føttene i sving og beveg 
kroppen til rytmen! Du finner Superøktene og 
DJ-miksene på slutten av hver CD. Kom i sving!

Party Moves! 
Hvis både du og vennene dine har Twister Moves, 
kan dere samle mattene og lage et stort Party 
Moves-spill. Hvis det er flere som har det samme 
spillernummeret, viser hver av dem sin egen 
spesialbevegelse og lar gruppen velge den beste!   


