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• Læg klodserne ud på en jævn overflade.
• En spiller bruger stablerøret til at opbygge tårnet med: Læg
klodserne i lag med 3 i hver, så hvert lag ligger vinkelret på
hinanden. Når du er færdig, har du et solidt, 18 lag højt tårn,
der kan blive over dobbelt så højt undervejs i spillet!
• Rejs forsigtigt røret op, og fjern det, så tårnet står af sig selv.

• Tyhjennä palikkapakkaus tasaiselle alustalle.
• Yksi pelaajista rakentaa kokoamiskotelon avulla tornin asettamalla
kolmen puupalikan kerroksia päällekkäin siten, että ne ovat ristikkäin
edelliseen kerrokseen nähden. Lopputuloksena on 18-kerroksinen,
tukeva torni, jonka korkeus voi pelin aikana yli kaksinkertaistua!
• Tornin rakentaja asettaa kokoamiskotelon varovasti pystyasentoon ja
poistaa kotelon, jolloin torni pysyy pystyssä ilman tukea.

SELVE SPILLET

PELIN PELAAMINEN

s Originalspelet med träklossar!

v Alkuperäinen puupalikkapeli!

By ulla.gladh at 1:42 pm, 6/25/08

• 54 träklossar
• Stapelstöd för att bygga upp torn

• 54 treklosser
• Stablestøtte for å bygge tårnet

Dra ut en kloss i taget från tornet och stapla den överst. Den
spelare som sist staplar en kloss utan att tornet rasar vinner spelet!

• 54 træklodser
• Stablerør til at stable tårnet med

• 54 puupalikkaa
• kokoamiskotelo tornin rakentamiseksi

PELIN TARKOITUS

Tarkoituksena on poistaa yksi palikka kerrallaan tornista ja asettaa se
tornin päälle. Viimeinen pelaaja, joka saa asetettua palikan tornin päälle
ilman, että torni kaatuu, on voittaja!

FÖRBEREDELSER

Fjern én kloss om gangen, og legg den deretter på toppen.
Den siste spilleren som legger på en kloss uten at tårnet faller,
vinner spillet!

SPELET

• Tøm ut klossene på et flatt underlag.
• Én person bruker stablestøtten til å bygge tårnet ved å plassere
lagene av treklosser i rette vinkler i forhold til hverandre. Når
du er ferdig, har du et solid tårn med 18 etasjer, som kan bli
mer enn dobbelt så høyt under spillet!
• Rett opp støtten forsiktig, og fjern den så, slik at tårnet står av
seg selv.

SÅ HÄR VINNER DU

Spilleren som bygde tårnet, begynner. Spillet går så videre mot
venstre.
Når det er din tur
Fjern en kloss hvor som helst UNDER den øverste komplette
etasjen. Bruk bare én hånd! Legg så klossen på toppen av tårnet i
rett vinkel i forhold til klossene rett under den.
Fjerne og stable klosser
• Fjern og legg på plass én kloss per tur. Husk, bare én hånd.
Du kan bytte hånd når du vil!
• Etter hvert som spillet skrider frem, forskyves vekten av tårnet,
og noen klosser blir lettere å fjerne enn andre. Du kan berøre
andre klosser for å finne en løs en, men hvis du beveger en
kloss ut av stilling, må du rette på den (ved å bruke bare én
hånd) før du berører en annen kloss.
• Når du stabler, må du alltid fullføre en etasje med tre klosser
før du begynner på etasjen over.
• Turen din er over 10 sekunder etter at du har lagt på plass
klossen din, eller så snart spilleren på din venstre side berører en.
• Fortsett med å fjerne og stable klosser til noen velter tårnet. En
virkelig proff kan bygge 36 etasjer eller mer!

Den spiller, der byggede tårnet, starter. Turen går videre til
spilleren til venstre.
Når det er din tur
Fjern forsigtigt en klods fra et lag UNDER det øverste,
færdigbyggede lag. Du må kun bruge én hånd! Læg derefter
klodsen op på toppen af tårnet, så den ligger vinkelret på laget
nedenunder.
Sådan fjerner og stabler du klodser
• Du skal fjerne og stable én klods i hver tur. Husk: Du må kun
bruge én hånd (men du må gerne skifte hånd undervejs!).
• Når spillet skrider frem, og tårnets vægt forrykker sig, bliver
nogle klodser løsere end andre og er lettere at fjerne. Du må
gerne røre andre klodser for at finde en løs klods – men hvis
du kommer til at flytte på en klods, skal du skubbe den på
plads (med én hånd), før du rører en anden klods.
• Når du stabler, skal du altid bygge et lag færdigt med tre
klodser, før du starter på et nyt.
• Din tur slutter 10 sekunder efter, du har stablet din klods –
eller så snart den næste spiller rører en klods.
• Fortsæt med at fjerne eller stable klodser, indtil én af jer vælter
tårnet. Hvis I er rigtig gode, kan I få mere end 36 lag på tårnet!

VINNE

SÅDAN VINDER DU

VOITTAMINEN

SPELVARIANT – SPELA ENSAM

Hvis du er den siste spilleren som legger på plass en kloss uten å
velte tårnet, vinner du spillet! Spilleren som får tårnet til å falle,
setter opp tårnet for neste spill.

VARIANT AV SPILLET – SPILLE ALENE

SPILVARIATION – SPIL ALENE

PELIMUUNNOS – YKSINPELI

FÖRVARING

• Spill alene for å øve deg! Kan du slå høyderekorden din før
tårnet faller?
• Fjern en kloss forsiktig fra en av etasjene. Vær stø på hånden,
og legg den på toppen.
• Fortsett å fjerne og stable klosser for å bygge tårnet høyere ...
og mer ustøtt!
• Når blir det for høyt? Det ser du når tårnet faller!

OPPBEVARING

OPBEVARING
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• Häll ut klossarna på en plan yta.
• En spelare använder stapelramen för att bygga upp tornet
genom att lägga lager, med tre klossar i varje, rätvinkligt mot
varandra. När du är färdig har du ett stadigt, 18 lager högt
torn. Under spelets gång kan det bli mer än dubbelt så högt!
• Ställ försiktigt upp ramen och ta sedan bort den så att tornet
står för sig självt.
Den spelare som byggde tornet börjar. Turen går sedan åt vänster.
När det är din tur
Dra försiktigt ut en kloss var som helst NEDANFÖR det högsta
färdigbyggda lagret. Du får bara använda en hand! Stapla sedan
klossen högst upp på tornet vinkelrätt mot klossarna i lagret under.
Dra ut och stapla klossar
• Dra ut och stapla en kloss per omgång. Kom ihåg – du får bara
använda en hand (men du får byta hand när du vill!).
• Under spelets gång växlar tornets tyngdpunkt så att vissa
klossar blir lättare att dra ut än andra. Du får lov att vidröra
andra klossar för att hitta en som är lös – men om du flyttar
på en kloss, måste du se till att den ligger stadigt på plats
(med hjälp av en hand) innan du får vidröra någon annan kloss.
• När du staplar ska lagren alltid byggas färdigt med 3 klossar i
varje innan du får påbörja nästa lager.
• Din omgång slutar 10 sekunder efter att du staplat din kloss –
eller så snart spelaren till vänster om dig vidrör en kloss.
• Fortsätt ta bort och stapla klossar tills någon rasar tornet.
De riktigt skickliga spelarna kan bygga upp till 36 lager eller
ännu högre!
Om du är den spelare som sist staplar en kloss utan att tornet
rasar vinner du! Den spelare som får tornet att rasa ska bygga
upp tornet inför nästa spel.
• Spela ensam för att öva! Kan du slå din personliga rekordhöjd
innan tornet rasar?
• Dra försiktigt ut en kloss från vilket lager du vill. Var stadig på
handen när du staplar den överst.
• Fortsätt att dra ut och stapla klossar så att tornet blir högre ...
och skakigare.
• Hur högt är för högt? Det vet du inte förrän tornet rasar!
Lägg i stapelramen i förpackningen och lägg ner klossarna.

Fjern én klods ad gangen fra tårnet, og læg den op på toppen.
Den sidste spiller, der lægger en klods uden at vælte tårnet,
vinder spillet!

SISÄLTÖ

SPILLET

Hvis du er den sidste spiller, der stabler en klods, uden at tårnet
vælter, vinder du spillet! Den spiller, der vælter tårnet, skal
genopbygge tårnet til næste spil.
• Du kan spille alene for at øve dig! Kan du slå din egen
højderekord, før tårnet vælter?
• Fjern forsigtigt en klods fra et tilfældigt lag. Hold hånden i ro,
mens du stabler den oven på tårnet.
• Fortsæt med at fjerne og stable klodser, så tårnet bliver
højere … og mere ustabilt.
• Hvor højt er for højt? Det ved du, når tårnet vælter!

Legg stablestøtten i oppbevaringsesken, og slipp klossene oppi.
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PELIIN VALMISTAUTUMINEN

Tornin rakentanut pelaaja aloittaa. Tämän jälkeen on vasemmalla puolella
olevan pelaajan vuoro.
Omalla vuorolla
Poista varovasti palikka mistä tahansa ylimmän ehjän kerroksen
ALAPUOLELTA. Käytä vain yhtä kättä. Aseta sen jälkeen palikka tornin
huipulle ristikkäin alapuolella olevan kerroksen palikoihin nähden.
Palikoiden poistaminen ja pinoaminen
• Poista ja pinoa yksi palikka vuorollasi. Muista käyttää vain yhtä kättä
(voit vaihtaa kättä milloin tahansa).
• Pelin edetessä tornin painopiste muuttuu, jolloin joistakin palikoista
tulee löysempiä kuin toisista ja ne on helppo irrottaa. Voit koskettaa
eri palikoita löytääksesi löysän palikan. Jos siirrät palikan pois
paikaltaan, sinun on laitettava se takaisin (yhdellä kädellä) ennen kuin
kosket toiseen palikkaan.
• Kokoa aina kolmen palikan kerros valmiiksi, ennen kuin aloitat uuden.
• Pelivuorosi loppuu 10 sekunnin kuluttua siitä, kun olet asettanut
palikan tornin huipulle, tai silloin, kun vasemmalla puolellasi oleva
pelaaja koskettaa palikkaa.
• Poistakaa palikoita ja asettakaa niitä tornin huipulle, kunnes joku
kaataa tornin. Todellinen mestari pystyy rakentamaan 36-kerroksisen
tornin ja jopa vielä korkeamman!
Jos olet viimeinen pelaaja, joka saa asetettua palikan tornin päälle ilman,
että torni kaatuu, olet voittaja! Tornin kaatanut pelaaja kokoaa tornin
seuraavaa peliä varten.
• Pelaa yksin, niin saat harjoitusta! Saatko lyötyä ennätyskorkeutesi
ennen kuin torni kaatuu?
• Poista varovasti yksi palikka mistä tahansa kerroksesta. Aseta se
vakaalla kädellä tornin päälle.
• Jatka palikoiden poistamista ja asettamista tornin päälle
rakentaaksesi tornista korkeamman… ja huteramman.
• Kuinka korkea on korkea? Sen saat selville, kun torni kaatuu!

SÄILYTYS

Aseta kokoamiskotelo säilytyspakkaukseen ja laita palikat sen sisälle.
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