Chans
Vilka siffror som helst. Lägg ihop summan för alla
fem tärningarna. Exempel:
= 17
Yahtzee-bonus
Om du får Yahtzee mer än en gång får du 100
bonuspoäng. Det finns tre Yahtzee-bonusrutor, så
du kan få upp till 300 bonuspoäng! Om du har
skrivit 0 i rutan Yahtzee kan du inte få några
Yahtzee-bonuspoäng.
Yahtzee-joker
Har du skrivit 0 i rutan Yahtzee och får en Yahtzee
till? Inga problem... ...du kan fortfarande få poäng
på följande sätt:

Se först efter om du kan skriva in resultatet i den
övre delen. Om det inte går kan du använda din
Yahtzee för att skriva in resultat i någon av
följande rutor:

Tretal (totalsumman av tärningarna)
Fyrtal (totalsumman av tärningarna)
Kåk (25)
Liten stege (30)
Stor stege (40)
Om alla rutorna i den nedre delen är ifyllda måste
du skriva 0 i en tom ruta i den övre delen.
VEM VINNER?
Den spelare som har den högsta sammanlagda
(Grand Total) poängen när spelet är slut, dvs när
alla rutor är ifyllda, vinner. Så här räknar du ut din
sammanlagda poäng:
1. Lägg ihop de sex rutorna i den övre delen för
att få summan (Total).
2. Om den första summan är minst 63 får du 35
bonuspoäng.
3. Lägg ihop de åtta rutorna i den nedre delen för
att få summan (Bottom Total).
4. Lägg ihop den övre summan (Top Total),
eventuella bonuspoäng och den nedre summan
(Bottom Total), så får du din sammanlagda
(Grand Total) poäng.

TIPS
När du börjar spela finns det olika taktiker för i
vilken ordning du ska skaffa olika kombinationer.
Försök hitta en taktik som gör att du får en så hög
slutpoäng som möjligt. Många av de beslut du tar
kommer att bygga på hur stor risk du vill ta när du
slår tärningarna upp till tre gånger. Du kommer att
bli bättre och bättre på att fatta rätt beslut ju mer du
spelar. Här är några generella tips som kan hjälpa dig:
1. Försök få de 35 bonuspoängen för den övre
halvan så tidigt som möjligt genom att fylla i den
övre halvan först. Annars kanske du måste fylla i
en nolla på övre halvan senare.
2. För att få de 35 bonuspoängen måste du ha
minst 63 poäng i den övre delen. Satsa på att få
så många som möjligt av de högre siffrorna,
eftersom detta har störst effekt på resultatet. I
snitt räcker det med tre tärningar av varje siffra
för att du ska få 63 poäng.
3. Om du måste skriva en nolla bör du skriva den
i rutan 1 eller 2. Du har större chans att skaffa
poäng genom att få fler än tre tärningar med
samma siffra i de andra rutorna på övre halvan.

4. Försök att låta rutan Chans vara tom så länge som
möjligt i spelet, så att du får fler valmöjligheter.
FÖRVARING
Allt får plats på spelplanen – tryck ihop behållaren
utifrån och lägg tärningarna lösa på spelplanen
(inte i stället).
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INNEHÅLL
Yahtzee-spelplan, fem tärningar,
ett poängblock, en tärningsbehållare
och ett tärningsställ.
SPELETS MÅL
Den som får högst poäng genom att slå
olika tärningskombinationer vinner.
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ANTAL SPELARE
Det går lika bra att spela mot dina vänner som att
spela på egen hand.
TÄRNINGSBEHÅLLAREN
Börja med att dra upp behållaren från utsidan. Om
de tre delarna faller isär gör du så här:
1. Placera de två största delarna på ett bord med
kanterna på insidan riktade nedåt.
2. Placera den medelstora delen inuti den stora
delen.
3. Placera den minsta delen i mitten, med den
ihåliga sidan uppåt.
GRUNDREGLER
1. Slå alla fem tärningarna max tre gånger på
spelplanen för att få bästa möjliga
poängkombination.
2. Skriv in poängen i rätt ruta på poängbladet.
3. Fortsätt spela tills alla rutor har fyllts i.
4. Den spelare som har högst poäng när spelet är
slut vinner!

HUVUDREGLER
Börja spela:
Varje spelare slår en tärning. Den som slår högst
börjar. Därefter fortsätter spelet medsols.
När det är din tur:
1. Slå alla fem tärningarna på spelplanen.
2. Se om det finns några färdiga kombinationer,
eller delar av tänkbara kombinationer, och
placera de tärningar som du vill spara i
tärningsstället.
3. Du kan försöka förbättra kombinationen genom
att slå några av eller alla tärningarna igen (du
får också slå om de tärningar som du har
placerat i stället).
4. Du får maximalt slå tre gånger och du måste ha
en färdig kombination senast när du har slagit
den tredje gången.
5. Skriv upp tärningskombinationen (de slutgiltiga
tärningarna i stället) i lämplig ruta på
poängbladet.
POÄNGBLAD
1. Upp till fyra spelare kan dela på ett poängblad.
Ett alternativ är att varje spelare har varsitt

2.
3.

4.

5.
6.

poängblad och använder det under fyra
spelomgångar.
Skriv dina initialer längst upp i en
poängkolumn.
Du får fylla i rutorna i vilken ordning som helst,
men du MÅSTE fylla i en ruta varje gång det är
din tur.
Om du inte har en giltig kombination när du
har slagit tre gånger måste du skriva 0 i en av
dina tomma rutor.
När du har fyllt i en ruta får du inte fylla i
den igen.
Poängbladet är indelat i två delar: en övre
orange del och en nedre grön del.

Övre delen (TOP)
I den övre delen ska du få så många som möjligt
av en siffra. Lägg ihop summan för alla tärningar
som har samma siffra. Exempel:
=9
I det här fallet skriver du 9 i rutan 3.

110400117106
YAHTZEE REFRESH Rules (SE) PMS341

Nedre delen (BOTTOM)
I den nedre delen ska du försöka få nedanstående
sifferkombinationer:
Tretal
Tre tärningar med samma siffra (de två övriga kan
ha vilka siffror som helst). Lägg ihop summan för
alla fem tärningarna. Exempel:
= 19
Fyrtal
Fyra tärningar med samma siffra (den sista
tärningen kan ha vilken siffra som helst). Lägg ihop
summan för alla fem tärningarna. Exempel:
= 21
Kåk
Tre tärningar med samma siffra, och två tärningar
med en annan siffra. Lägg inte ihop summan på
tärningarna – du får alltid 25 poäng. Exempel:
= 25

Liten stege
Fyra tärningar i nummerordning, och en tärning
med vilken siffra som helst. Lägg inte ihop summan
på tärningarna – du får alltid 30 poäng. Exempel:
= 30
Stor stege
Alla fem tärningarna måste vara i nummerordning.
Lägg inte ihop summan på tärningarna – du får
alltid 40 poäng. Exempel:
= 40
Du kan också skriva upp detta som en liten stege om
du redan har skrivit upp en stor stege.
Yahtzee
Samma siffra på alla fem tärningarna. Lägg inte
ihop summan på tärningarna – du får alltid 50
poäng. Exempel:
= 50

