
FÖRBEREDELSER

Välkommen till familjeutgåvan av Cranium! 
I det här spelet kan hela familjen hjälpas åt 

att skulptera, rita, agera och gissa, och risken 
för gapskratt är alltid överhängande!

1.    Fäll upp spelplanen och ställ ut de fyra 

kortlådorna: Konstkatt, Ljushuvud, 

Stjärnskott och Ordsnok.

2.  Ta fram spelpjäserna, tärningen,

timglaset, Cranium-leran, 

Cranium-kuberna, 

pennan och blocket.

3.   Dela upp deltagarna i två lag. 

Varje lag väljer en spelpjäs och placerar 

den på START.

4.   Laget med den spelare som fyller år härnäst 

(räknat framåt från dagens datum) får börja. VÄND 
SPELETS MÅL

Det första laget som går över 
mållinjen har vunnit.

ÅLDRAR
+8

MEDDELANDE: CRANIUM-LERAN INNEHÅLLER VETE.
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 1. I familjeutgåvan av Cranium slår varje lag tärningen i slutet av 

sin tur, förutsatt att ni har lyckats med en aktivitet. Färgen på 

fältet som lagets spelpjäs står på bestämmer vilken låda som 

laget får ta aktivitetskort från. I början av spelet, och varje gång 

pjäsen står på ett lila fält, får laget ta aktivitetskort från vilken 

som helst av de fyra lådorna.

2.  Det andra laget drar ett kort åt er och läser upp 

det. Var försiktiga så att laget som ska utföra 

aktiviteten inte kan se svaret på baksidan av kortet.

3. När ditt lag är redo för aktiviteten vänder det andra laget på 

timglaset. Lagets uppgift är att lyckas med aktiviteten innan 

tiden tar slut.

4.                LYCKADES NI? 
NÄR DET ÄR DIN TUR

JA  
Slå tärningen och fl ytta så 

många steg som tärningen 

visar. Om spelpjäsen står på ett 

spelfält med en stjärna innan ni 

börjar fl ytta, får ni fl ytta dubbelt 

så många steg som tärningen 

visar! Nu är turen slut.

NEJ  
Nu är turen slut. Vänta tills 

det är er tur igen och försök 

med en ny aktivitet.

VEM VINNER?
Det första laget som går över mållinjen har vunnit. 

Grattis! Ni har vunnit familjeutgåvan av Cranium!

 Besök 
www.hasbro.se 

för mer Hasbro-spel
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Används med tillstånd.

Cranium-lera. Om du spiller Cranium-lera skrapar du bort så mycket av den som möjligt. Låt det som är kvar torka 

och skrapa eller dammsug därefter bort den. Lägg alltid tillbaka leran i behållaren efter användning. 
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