Spel för 2 eller 3 spelare

FÖRBEREDELSER

När ni spelar Craniumkort på det här sättet slår ni er
samman för att få så många poäng som möjligt. Det
handlar inte så mycket om att tävla, mer om ”Åh, titta
vad jag just gjorde!”

1. Ställ fram kort, timglas, penna och block.
2. Blanda de 12 lila korten och lägg dem nedåtvända
på bordet.
3. Blanda den orange kortleken och lägg den
nedåtvänd på bordet bredvid de lila korten.
4. Den spelare som fyller år härnäst (räknat framåt från
dagens datum) får vara aktör först.

NÄR DET ÄR DIN TUR
1. Dra ett orange kort och hitta på ett hemligt
svar. Det kan vara ett ord eller en kort fras som inte är
längre än tre ord.
2. Skriv ned ditt svar på en pappersbit och vänd den
nedåt så att ingen kan se svaret.
3. Lägg det orange kortet uppåtvänt bredvid den
orange leken och läs det högt.
4. Vänd upp det översta kortet i den lila leken.
På det kortet står det vilken aktivitet du ska utföra.
5. När du är klar startar du timglaset och börjar ge ledtrådar
så att de andra spelarna kan gissa svaret innan tiden
är ute.

NEJ

Behåll det lila kortet.
Ni ﬁck poäng. Lägg
det orange kortet
i slänghögen. Nu är
turen slut.

Lägg både det orange
kortet och det lila
kortet i slänghögen.
Nu är turen slut.

Fortsätt tills alla de 12 lila korten spelats.

RÄKNA IHOP
Lägg ihop era poäng när ni är klara. Spela en gång till och
försök få ﬂer poäng!
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Spela 12 lila kort och se hur många poäng ni kan få.
Försök spela en perfekt omgång och få ihop 24 poäng!
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SPELETS MÅL:

LYCKADES NI?

ÅLDER

Familj

8+

15

2+
SPELARE

Välkommen till Craniumkort! I det här spelet får du
agera, rita, ge ledtrådar och bokstavera baklänges,
och risken för gapskratt är alltid överhängande!

INNEHÅLL:
80 kort, timglas
DU BEHÖVER:
Penna och papper

Spel för 4 eller ﬂer spelare
Det roligaste sättet att spela Craniumkort är att spela i
lag. I det här roliga och tävlingsinriktade spelet skriver det
andra laget svaren, och du vet aldrig vad du kommer att få
göra härnäst!

SPELETS MÅL:
Få ﬂest poäng genom att
slutföra olika aktiviteter.

FÖRBEREDELSER
1. Ställ fram kort, timglas, penna och block.
2. Dela upp deltagarna i två lag. (Det går bra att lagen
är olika stora så länge det ﬁnns minst två spelare i
varje lag.)
3. Blanda de 12 lila korten och lägg dem nedåtvända
på bordet.
4. Blanda den orange kortleken och lägg den
nedåtvänd på bordet bredvid de lila korten.
5. Laget med den spelare som fyller år härnäst (räknat
framåt från dagens datum) får börja.

NÄR DET ÄR DIN TUR

AKTIVITETER

Mimitatören

Få dina lagkamrater att gissa svaret genom att
leva ut ledtrådarna utan att prata eller
göra ljud.

Klurit
Få dina lagkamrater att gissa svaret genom att
rita ledtrådar på papper utan att prata
eller använda bokstäver eller symboler.

Listofakto
Få dina lagkamrater att gissa svaret genom att
beskriva det med högst tre fakta. Du får inte
använda någon del av ordet i din beskrivning.

Gninvats
Få dina lagkamrater att gissa svaret genom att
bokstavera det baklänges. Den som ska
säga ordet får titta på svaret under tiden, men
de spelare som ska försöka gissa det får inte
skriva ned det.

Välj själv!

Det andra laget …
1. Drar ett orange kort och hittar på ett
hemligt svar. Svaret kan vara ett ord eller en kort fras
som inte är längre än tre ord.
2. Skriver ned svaret på en pappersbit, vänder den
nedåt och lämnar över den till ert lag.
3. Lägger det orange kortet uppåtvänt bredvid
den orange leken och läser det högt.
Ditt lag …
Väljer en spelare som ska vara aktör — den i ditt lag som ska
ge ledtrådar den här omgången.
Aktören …
1. Tittar på svaret från det andra laget utan att visa
någon annan.
2. Vänder upp det översta kortet i den lila
leken. På det kortet står det vilken aktivitet som ska
utföras — och hur många poäng aktörens lag får om de
gissar rätt på svaret!
3. Gör sig redo, startar timglaset och börjar ge
ledtrådar till sitt lag så att de kan gissa svaret innan
tiden är ute.

Du får själv välja vilken av aktiviteterna på kortet
som du ska göra!
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Behåll det lila kortet.
Ni ﬁck poäng! Lägg
det orange kortet
i slänghögen. Nu är
turen slut.

Lägg både det orange
kortet och det lila
kortet i slänghögen.
Nu är turen slut.

VEM VINNER?
Lägg ihop era poäng efter att alla 12 lila kort spelats.
Det lag som har fått ﬂest poäng vinner!

På andra sidan står hur man
spelar med 2 eller 3 spelare
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