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Mål
Var först att få fyra av dina färgade brickor i rad  
– vågrätt, lodrätt eller diagonalt.

Innehåll
• Spelram med fack
• 21 gula brickor
• 21 röda brickor

Så här fäster du facken  
på spelramen
Montera ett fack i ramen genom att 
infoga de två knopparna i skårorna 
på fackets kant nära botten av varje 
brickstapel. Gör samma sak med det 
andra facket. (Bild 1 visar hur en 
monterad enhet ser ut.)

Förberedelse
Vik ut de två facken och se till att skenan är i mitten av ramen. Öppna 
locket längst upp på varje brickstapel och placera brickorna i staplarna 
på sidorna av ramen. Gul på en sida och röd på den andra sidan. (Bild 1 
visar hur det ska se ut.)

Så här spelar du
Placera spelramen mellan spelarna. Bestäm vem som ska börja. Spelarna 
turas om. När det är din tur tar du ut en av dina brickor från sidan av 
brickstapeln och placerar den i valfri rad i ramen. 

Så här vinner du
Den första spelaren som får fyra av sina brickor i rad – vågrätt, lodrätt 
eller diagonalt – vinner. Spela igen om det blir lika.

Så här spelar du igen
För skenan åt sidan för att släppa ned brickorna. För sedan tillbaka  
skenan till mitten av ramen. Placera tillbaka brickorna i staplarna på  
sidan av ramen.

Förvaring
Lägg tillbaka brickorna i staplarna på sidorna av ramen och stäng locket 
längst upp på varje stapel. Vik ihop facken. 

Bild 1

Lock       Ram           Brickstapel

Skåra        Knopp     Fack                   Skena
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