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SPELARE

2 och 5 grön

3 och 4 blå

Rules (SE)
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Om du ropar Pictureka! innan du pekar,
eller om du pekar på en bild som inte
överensstämmer med uppdraget, är du en
riktig fuskare!

Det lönar sig inte att fuska!

Den spelare som först vinner sex kort
vinner hela spelet.

4. Spelaren till vänster slår nu tärningen.

3. Den som vinner uppdraget behåller
kortet. Turen går sedan vidare till
spelaren till vänster.

2. Spela ett kort med den färgen
(om du ser en pil måste du komma ihåg
att byta plats på eller vända upp brickor
innan du spelar).

1 och 6 röd

1. Slå tärningen när det är din tur. Vilken
färg visas?

Spela Slumpspel
l
s l
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Den som har flest kort vinner.

na
5. När ni har spelat igenom alla tre färgerna
ar
räknar ni ihop hur många kort som ni har
vunnit.

4. Den som vinner uppdraget behåller
kortet. Turen går sedan vidare till
spelaren till vänster.

Reglerna är olika för
varje uppdragsfärg.
Läs igenom reglerna om
det är första gången
ni spelar. Har ni spelat
förut är det bara att
sätta igång.

et från den
3. Ta det översta kortet
färg som ni spelar och spela
det kortet.

2. Spela alla blå
rundor först,
sedan de
gröna och sist
de röda.

1. Kom överens om hur många rundor som
ni ska spela:
Spelare
Rundor för varje färg
2–3
tre rundor
4–5
två rundor
6+
en runda

Spela Flera rundor

Vänd upp en valfri bricka.

Om någon av de här pilarna finns på ett korts
baksida ska ni följa de instruktionerna innan
kortet spelas.
Låt två valfria brickor
byta plats.

Byt plats eller vänd upp
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Filmsaker
Se liittyy elokuviin

Dinosaurier
Dinosaurukset

Morrande eller
rytande saker
Se murisee tai karjuu

2. Dela upp korten i högar efter de
olika färgerna och vänd dem med
framsidan nedåt. Se till att högarna är
ordentligt blandade.
3. Kom överens om vilken
uppdragsnivå som ni ska
spela för de gröna och
röda korten: övre, mellan
eller nedre.
4. Bestäm vem som ska börja.
Spelet går sedan vidare
åt vänster.

1. Lägg ut brickorna i ett rutnät om 3 × 3.

Komma igång

Flera rundor. Spela några rundor med en
uppdragsfärg åt gången.
Slumpspel. Slå tärningen och låt den
bestämma vilken uppdragsfärg som ska spelas.
Flera rundor är ett bra sätt att lära känna
spelet innan du höjer tempot med Slumpspel.

Det går att spela på två sätt:

9 spelbrickor, 1 tärning, 55 uppdragskort
och ett timglas

Innehåll

Hitta saker på spelbrickorna och
vinn korten.
Vinner gör den som har flest kort eller den
som först samlar sex kort!

Spelets mål

Andra utgåvan

6+

ÅLDER

Slå tärningen och
tävla mot klockan.
Nu spelar du själv!
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11.. Var och en väljer
valfri
lf i bricka
b i k och
h
placerar den
framför sig.
Ta två brickor om
ni är fyra spelare
eller färre.

Bra för yngre
barn!

Hitta bilder på era
egna brickor.
Alla får spela.

Röd: Min bricka
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När ni är klara lägger ni tillbaka korten
och brickorna i spelens respektive
kartong (håll utkik efter 2:an i
brickornas hörn).

Spela Flera rundor eller Slumpspel
med de röda och gröna korten som
vanligt. Slå om tärningen om ni hamnar
på blått.

Blanda ihop de röda och gröna korten
från båda spelen och gör en röd hög
och en grön hög. Placera dem med
baksidan uppåt på bordet.

Lägg de blå korten åt sidan, utanför
spelet.

Blanda alla 18 bildbrickor och välj nio
slumpvis.

Om ni har originalutgåvan av Pictureka!
kan ni blanda alla brickor!

Blanda och spela

Dela upp er i lag och samarbeta. Ett bra
sätt att hjälpa de minsta.

Lagspel

Flera rundor: Spela färre rundor för ett
snabbare spel.

Slumpspel: Bestäm hur många kort som
behövs för att vinna och gör på så sätt
spelet längre eller kortare.

Längre eller kortare spel

Andra sätt att spela
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5. När du är klar lägger du tillbaka
brickorna på valfri plats i rutnätet.

Om du inte hittar
någon matchande
bild kan du vända
på brickorna
en gång per kort.

4. Om du är först att hitta en bild som
överensstämmer med uppdraget ropar
du Pictureka! och pekar på bilden. Du
får behålla kortet.

3. Räkna 3, 2, 1, GÅ, vänd upp dina brickor
och börja leta.

2. Vänd upp det översta röda kortet, läs upp
texten och placera sedan kortet i mitten
så att alla kan se.
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Tyvärr! Om tiden tar slut innan du
har hittat rätt antal saker får du inte
kortet. Lägg tillbaka kortet längst ned i
högen.

Grattis! Om du hittar tillräckligt
många saker innan tiden tar slut får du
behålla kortet.

3. Klara, färdiga, GÅ! Börja leta!

2. Placera kortet med framsidan uppåt
framför dig. Be sedan en annan spelare
att vända på timglaset och hålla koll på
när tiden tar slut.

1. Ta ett grönt kort. Läs upp den text som
står vid nivån som du har valt och slå
sedan tärningen. Tärningen visar hur
många saker du ska hitta.

D
Drinkar
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S
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G
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S
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Grön: Personligt

2. Alla på en gång. Leta efter bilden så
snabbt som möjligt. Ropa “Pictureka!”
och peka på bilden när du har hittat den.
Den som hittar bilden först får behålla
kortet.

1. Vänd upp kortet så att alla ser. På
kortet visas en bild som bara finns en
gång på brickorna.

Hinn före de
andra spelarna.
Alla får spela.

Blå: Hitta det först

Det finns tre kortfärger och varje färg har olika typ av uppdrag.
.

Uppdrag

