FELVISNING
Om kodmakaren ger felaktig information till
kodknäckaren ska omgången spelas om och
kodknäckaren få tre extra poäng.
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SPELARE

FÖRVARING
När ni har spelat färdigt lägger ni alla stiften i stiftfacket
och sätter fast locket. Se till att alla resultatstickorna är
intryckta i spelbrädet.

INNEHÅLL
Mastermind-spelbräde med stiftfack och 80 kodstift.
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SPELETS MÅL
Att överlista motståndaren med en smart kod eller med
listiga gissningar.
Som kodmakare: ditt mål är att skapa en hemlig
kod som är så klurig att din motståndare gissar fel så
många gånger som möjligt.
Som kodknäckare: du måste lista ut den hemliga
koden med så få försök som möjligt.
FÖRBEREDELSER
1. Häll ut stiften i facket och släng påsen.
2. Se till att de röda och vita resultatstickorna
är intryckta.
Kom överens om ett jämnt antal omgångar att spela
innan ni börjar.
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SPELBRÄDET
Kodstift

Stiftfack
Röda
resultatstickor

Lock till
stiftfacket
Röda
resultatstickor

Vita
resultatstickor

Sekretesskärm
Hål för den
hemliga koden

SÅ HÄR SPELAR NI
1. Bestäm vem som ska börja som kodmakare.
Den spelaren ska lyfta upp sekretesskärmen i
ena änden av spelbrädet och placera fyra kodstift
(den hemliga koden) i de fyra hålen under skärmen.
Obs! Se till att spelbrädet står på ett sådant sätt att
kodknäckaren inte kan se koden!
2. Koden kan bestå av vilken kombination som helst
av de färgade stiften. Du får inte använda två eller
flera stift av samma färg.
3. När kodmakaren är klar med koden kan
kodknäckaren börja lista ut den genom att placera
ut stift med samma färger och placeringar som de
dolda kodstiften.
4. En gissning görs genom att en rad med kodstift
placeras på spelbrädet. Dessa rader ska sedan sitta
kvar under hela spelet.
5. Efter varje gissning måste kodmakaren tala
om för kodknäckaren hur det går med hjälp av
resultatstickorna (på vardera sidan av spelbrädet)
enligt följande:
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RÖDA RESULTATSTICKOR
Visa hur många stift som har rätt färg och sitter på rätt
plats genom att dra ut den röda sticka som motsvarar
den aktuella raden.
VITA RESULTATSTICKOR
Visa hur många stift som har rätt
färg men sitter på fel plats genom
att dra ut den vita sticka som
motsvarar den aktuella raden.
Exempel: I det här fallet har
spelaren två stift som har rätt
färg men som sitter på fel plats.
Då drar kodmakaren ut den VITA
stickan två steg. Spelaren har
också ett stift som har rätt färg
och som sitter på rätt plats. Då
ska den röda stickan dras ut
ett steg.
Kodknäckare: Om kodknäckaren klurar ut den
hemliga koden ska kodmakaren dra ut den röda
resultatstickan bredvid den korrekta kombinationen
så att siffran fyra visas och sedan avslöja den
hemliga koden genom att vända på spelbrädet.
Då är den omgången slut. Räkna ut poängen (se
”POÄNGRÄKNING”) och byt plats.
POÄNGRÄKNING
I slutet av varje omgång får kodmakaren en poäng för
varje rad med kodstift som kodknäckaren placerat
ut. Om kodknäckaren inte lyckas lösa koden på nio
försök är den omgången slut och kodmakaren får
nio poäng.
Anteckna era poäng efter varje omgång.
Efter varje omgång byter spelarna plats med varandra.
Vinnaren är den spelare med högst sammanlagd
poäng när ni har spelat det antal omgångar som ni
kom överens om.
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