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Innehåll:
1 ram och bas med 5 hjul, 20 brickor i 4 färger, 2 nycklar, instruktioner.

Spelets idé
Att bli först med att få sina 10 brickor i det understa brädet i rätt nummerföljd.

Första gången du spelar
Ta försiktigt bort brickorna (om det är svårt kan du ta hjälp av en sax).

Att vinna spelet
Du vinner spelet om du blir först med att få alla dina brickor i rätt nummerföljd
ELLER om du får din motståndares brickor att trilla i brädet i fel ordningsföljd.

Förberedelser
1. Öppna basdörrarna så att de håller ramen upprätt
(se Bild 1).
2. Placera spelet mellan dig och din motståndare så att
ni inte kan se varandras brickor.
3. Med hjälp av nycklarna ställer du sedan pilarna på hjulet
i höjd med pilarna på ramen (se Bild 2).
4. Båda spelarna fyller hållarna på sin sida av ramen med
fem brickor av samma färg i nummerföljd, börja med
nummer 1.

3. Snurra aldrig på det hjul som din motståndare just har flyttat. Om du snurrar
på det av misstag får du stå över en gång.
Undantag: när din allra sista bricka når hjul nummer 5 får du snurra hjulet
även om din motståndare flyttade det senast.
4. Fortsätt spelet och försök bli först med att få alla brickor i brädet i rätt
ordningsföljd: 1-2-3-4-5. De kan trilla igenom med två färger blandat, men
för varje färg måste brickorna trilla i brädet i rätt nummerordning. Om du
låter en av dina brickor trilla ned i brädet i fel ordning, t.ex. 1, 3, 2, så förlorar
du spelet!

Alternativt spel
Ställ upp spelet med brickorna i omvänd ordning i hållarna (5-4-3-2-1). Du
måste fortfarande få ut dem i rätt nummerföljd (1-2-3-4-5)!
Bild 1

Förvaring
Efter användning lägger du brickorna i hållarna och sätter nycklarna över
ändarna på ramarna (se Bild 3). Fäll upp basdörrarna.

Bild 2

Spelets gång
1. Bestäm vem som ska börja.
När det är din tur snurrar du långsamt ett av hjulen i någon riktning så långt
du vill. Du kan fortsätta snurra hjulet med nyckeln även efter att en bricka
trillat i eller ur hjulet. När du har börjat snurra hjulet måste du fortsätta snurra
i samma riktning under den omgången.
Kom ihåg: hjulen ser olika ut på båda sidorna om ramen. Därför, när du
snurrar ett hjul, kanske du hjälper eller hindrar din motståndare utan att
veta om det när du öppnar och stänger portarna som går mellan hjulen.
2. Du kan flytta brickorna till vilket hjul du vill, t.ex. från hjul 2 direkt till hjul 4,
utan att först gå genom hjul 3.
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Innhold:
1 ramme med fot og 5 hjul, 20 tallbrikker i 4 farger, 2 nøkler, veiledning.

Målet med spillet
Å bli den første spilleren som får de 10 egne tallbrikkene ned i rennen i bunnen i
riktig tallrekkefølge.

Første gang du spiller

Slik vinner du

Vri brikkene forsiktig ut av holderen. Har du problemer, kan du bruke en
butt saks.

Du vinner spillet når du er den første som får alle tallbrikkene dine ned i rennen
i korrekt tallrekkefølge. Eller, hvis du greier å få motstanderens brikke ned i
rennen slik at rekkefølgen blir gal.

Klargjøring
1. Åpne klaffene i foten slik at rammen står oppreist
(se figur 1).
2. Plasser spillet mellom deg og motspilleren slik at ingen
av dere kan se den andres side.
3. Bruk nøklene og plasser pilene på hjulene overfor pilene
på rammen (se figur 2).
4. Begge spillerne fyller så sjaktene på sin side av rammen
med 5 brikker av samme farge i hver. Start med nummer 1.

Slik spiller dere

3. Du må aldri vri på det hjulet motstanderen nettopp har beveget på. Hvis du
vrir på det ved en feil, mister du neste tur.
Unntak: Når den aller siste brikken din når hjul nummer 5, kan du vri på
hjulet selv om motstanderen vred på det ved sin siste tur.
4. Fortsett å spille, og prøv å bli den første som får alle brikkene ned i rennen
i korrekt rekkefølge: 1, 2, 3, 4, 5. De kan falle ned med de to fargene blandet,
men for hver enkelt farge, må tallbrikkene falle ned i rennen i riktig
tallrekkefølge. Hvis du lar en av dine brikker falle ned i rennen i gal
rekkefølge, for eksempel 1, 3, 2, har du tapt spillet!

Alternativt spill
Sett opp spillet med tallbrikkene i omvendt rekkefølge i sjaktene (5, 4, 3, 2, 1). Du
skal fortsatt få dem til å falle ned i den riktige tallrekkefølgen (1, 2, 3, 4, 5)!
Figur 1

Oppbevaring
Etter bruk plasserer du brikkene i sjaktene og plasserer nøklene over endene
på rammen (se figur 3). Vipp opp fotklaffene.

Figur 2

1. Bestem hvem som skal begynne.
Når det er din tur, vrir du ett, og bare ett, valgfritt hjul i valgfri retning så langt
du vil. Du kan fortsette å vri også etter at en brikke er falt inn i eller ut av
hjulet. Når du først har begynt å vri, må du fortsette i samme retning i denne
omgangen.
Husk: Hjulene står forskjellig på de to sidene av rammen. Når du vrir på et
hjul, kan du uten å vite det hjelpe eller hindre motstanderen ved at du åpner
eller lukker portene mellom et hjul og et annet.
2. Du kan flytte brikkene dine til det hjulet du vil, for eksempel fra hjul 2 og
direkte til hjul 4 om du vil det. Du trenger ikke gå til hjul 3 først.
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At blive den første spiller, der får sine egne 10 talbrikker ned i bunden i rigtig
rækkefølge.

3. Du må ikke dreje på det hjul, som modstanderen netop har drejet på. Hvis
du gør det ved en fejl, mister du næste tur.
Undtagelse: Når din sidste brik når hjul 5, er det tilladt at dreje på hjulet, selv
om modstanderen lige har drejet på det.
4. Fortsæt spillet, og få alle brikkerne først ned i bunden i rigtig rækkefølge:
1-2-3-4-5. De kan falde ned i forskellige farver, men for hver enkelt farve skal
talbrikkerne falde ned i bunden i rigtig rækkefølge. Hvis en af dine brikker
falder ned i den forkerte rækkefølge, f.eks. 1-3-2, har du tabt spillet.

Første gang du spiller

Sådan vinder du

Vrid talbrikkerne ud af holderen. Hvis du har problemer, kan du bruge en lille
saks.

Du har vundet spillet, hvis du er den første, der får alle talbrikkerne ned i
bunden i rigtig rækkefølge, ELLER hvis du får modstanderens talbrikker til at
falde ned i den forkerte rækkefølge.

Indhold
1 ramme med fod og 5 hjul, 20 talbrikker i 4 farver, 2 nøgler og instruktioner.

Spillets formål

Klargøring
1. Åbn fodklapperne, så rammen kan stå oprejst (se figur 1).
2. Placer spillet mellem dig og modstanderen, så ingen af
jer kan se den anden side.
3. Brug nøglerne, og placer pilene på hjulene over for pilene
på rammen (se figur 2).
4. Begge spillere fylder så hver sliske på deres side af
rammen med fem brikker af samme farve i rækkefølge.
Begynd med nummer 1.

Sådan spiller du

Alternativt spil
Sæt spillet op med talbrikkerne i omvendt rækkefølge i sliskerne (5-4-3-2-1). Du
skal stadig få dem til at falde ned i den rigtige rækkefølge (1-2-3-4-5).

Opbevaring
Figur 1

Efter brug placeres brikkerne i sliskerne og nøglerne over enderne på rammen
(se figur 3). Vip fodklapperne op.

Figur 2

1. Find ud af, hvem der starter.
Når det er din tur, vælger du et hjul og drejer så langt rundt i en hvilken som
helst retning, du ønsker. Du kan fortsætte med at dreje med nøglen selv efter,
at talbrikken er faldet ned i eller ud af hjulet. Når du først er begyndt at dreje,
skal du fortsætte i samme retning i denne runde.
Husk: Hjulene er placeret forskelligt på hver side af rammen. Når du drejer
på et hjul, kan du derfor uden at vide det hjælpe eller stoppe modstanderen
ved at åbne eller lukke portene mellem to hjul!
2. Du kan flytte dine brikker til et hvilket som helst hjul, f.eks. fra hjul 2 direkte til
hjul 4, hvis du vil. Du behøver ikke at gå til hjul 3 først.
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Saada ensimmäisenä kaikki 10 pelimerkkiä alas oikeassa
numerojärjestyksessä.

3. Älä koskaan kierrä pyörää, jota vastapelaaja on juuri kiertänyt. Jos
vahingossa kierrät sitä, menetät seuraavan vuoron.
Poikkeus: Kun viimeinen pelimerkkisi tulee pyörään 5, voit kiertää pyörää,
vaikka vastapelaajasi olisi kiertänyt sitä juuri edellisellä vuorolla.
4. Jatka pelaamista koettaen ensimmäisenä pudottaa alakaukaloon kaikki
pelimerkkisi oikeassa järjestyksessä: 1-2-3-4-5. Kahta eri väriä olevat merkkisi
voivat pudota vuorotellen, mutta kutakin väriä olevien pelimerkkien täytyy
pudota oikeassa numerojärjestyksessä. Jos pelimerkkisi putoavat väärässä
järjestyksessä, esimerkiksi 1-3-2, olet hävinnyt pelin!

Ensimmäinen kerta

Pelin voittaminen

Väännä pelimerkit varovasti irti alustastaan (käytä tarvittaessa turvasaksia).

Pelin voittaa se, joka ensimmäisenä saa kaikki pelimerkkinsä kaukaloon
oikeassa numerojärjestyksessä, TAI se, joka onnistuu pakottamaan
vastapelaajan pelimerkit alas väärässä järjestyksessä.

Sisältö:
1 kehikko ja alusta, jossa 5 pyörää; 20 pelimerkkiä neljänä eri värinä,
2 avainta, ohjeet.

Pelin päämäärä

Aloitus
1. Aukaise alaluukut, niin että ne pitävät kehikkoa pystyssä
(katso kuva 1).
2. Aseta peli vastapelaajan ja itsesi väliin, niin että
kumpikaan ei voi nähdä toisen puolta.
3. Kohdista sitten avainta apuna käyttäen nuolet pyörissä
samaan kohtaan kehikon nuolten kanssa (katso kuva 2).
4. Molemmat pelaajat syöttävät viisi samanväristä
pelimerkkiä omalla puolellaan olevaan ränniin
numerojärjestyksessä, alkaen numerosta 1.

Vaihtoehto
Aloita peli laskemalla pelimerkit ränniin päinvastaisessa järjestyksessä
(5-4-3-2-1). Sinun pitää silti saada ne ulos oikeassa järjestyksessä (1-2-3-4-5)!
Kuva 1

Säilytys
Laita pelin jälkeen pelimerkit ränneihin ja aseta avaimet kehikon päätyihin (katso
kuva 3). Napsauta alaluukut kiinni.

Pelaaminen

Kuva 2
1. Päättäkää, kumpi aloittaa.
Kun sinun vuorosi tulee, kierrä yhtä pyöristä hitaasti jompaan kumpaan
suuntaan ja niin pitkälle kuin haluat. Voit jatkaa kiertämistä avaimella myös
sen jälkeen, kun pelimerkki on tipahtanut pyörään tai pyörästä. Aloitettuasi
kiertämisen yhteen suuntaan sinun täytyy jatkaa samaan suuntaan koko
vuoron ajan.
Muista: pyörät sijaitsevat eri tavoin eri puolella kehikkoa. Siksi, kiertäessäsi
pyörää, saatat tietämättäsi auttaa tai estää vastapelaajaa, kun avaat ja suljet
portteja pyörien välillä!
2. Voit siirtää pelimerkkejä haluamaasi pyörään, esimerkiksi pyörästä
2 suoraan pyörään 4 niin halutessasi; sinun ei tarvitse siis edetä pyörän
3 kautta.
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Innihald:

1 rammi og botn me› 5 hjólum, 20 teljurum í 4 litum, 2 lyklar.

Markmi› leiksins

A› vere›a fyrstur til a› koma öllum teljurunum ﬂínum 10 ni›ur í ne›ri
bakkann í réttri tölurö›.

ﬁegar leiki› er í fyrsta sinn

A› vinna leikinn

Snú›u teljarana gætilega úr bor›unum (nota›u skæri ef me› ﬂarf).

ﬁú vinnur leikinn ef ﬂú ert fyrri til a› fá alla teljarana ﬂína í bakkann í
réttri númerarö›, E‹A ef ﬂú ﬂvingar teljara andstæ›ingsins í bakkann í
rangri rö›.

Uppsetning

1. Opna›u botnhur›irnar svo a› ﬂær haldi rammanum
uppréttum (sjá mynd 1).
2. Settu leikinn milli ﬂín og andstæ›ingsins, svo a›
hvorugur ykkar sjái hli› hins.
3. Sí›an notar›u lyklana til a› láta örvarnar á hjólunum
standast á vi› örvarnar á rammanum (sjá mynd 2).
4. Bá›ir leikmenn fylla rennuna á sinni hli› rammans
me› fimm teljurum í sama lit og í tölurö›, byrja› er
á númer 1.

Leikurinn spila›ur

3. Snú›u aldrei hjóli sem andstæ›ingurinn er n‡búinn a› hreyfa. Ef ﬂú
gerir ﬂa› af misgáningi, missir›u af næstu umfer›.
Undantekning: ﬂegar allra sí›asti teljarinn ﬂinn nær hjóli nr. 5 máttu
snúa hjóli ﬂótt andstæ›ingurinn hafi hreyft ﬂa› í sí›ustu umfer›.
4. Haltu áfram a› spila og reyndu a› ver›a fyrstur til a› láta alla teljarana
falla í bakkann í réttri rö›, 1-2-3-4-5. ﬁeir mega falla ni›ur me› litina
ﬂína tvo sitt á hva›, en fyrir hvorn lit ver›a teljararnir a› falla í bakkann
í réttri tölurö›. Ef annar liturinn fellur í rangri rö›, til dæmis 1, 3, 2,
tapar›u spilinu ﬂegar í sta›!

Ö›ruvísi leikur

Settu leikinn upp me› teljarana í öfugri rö› í rennunum (5-4-3-2-1). ﬁú
ﬂarft samt a› fá ﬂá út í réttri tölurö› (1-2-3-4-5)!
Mynd 1

Geymsla

Eftir notkun setur›u teljarana í rennurnar og setur lyklana yfir enda
rammans (sjá mynd 3). Legg›u botnhur›irnar upp.

Mynd 2

1. Ákve›i› hvor byrjar.
ﬁegar ﬂú átt leik sn‡r›u einu af hjólunum hægt í a›ra hvora áttina eins
langt og ﬂú vilt. ﬁú getur haldi› áfram a› snúa ﬂví eftir a› teljari hefu
falli› í e›a úr hjólinu. ﬁegar ﬂú ert byrja›ur a› snúa hjólinu ver›ur›u a›
halda áfram í sömu átt í ﬂeirri umfer›.
Mundu: Hjólin eru í mismunandi stö›u á hvorri hli› rammans. ﬁegar
ﬂú sn‡r› hjóli getur›u ﬂví án ﬂess a› vita ﬂa› hjálpa› andstæ›ingnum
e›a hindra› hann ﬂegar ﬂú opnar e›a lokar hli›unum sem liggja frá
einu hjóli til annars!
2. ﬁú getur fært teljarana ﬂína í ﬂa› hjól sem ﬂú vilt, til dæmis úr hjóli 2 í
beint í hjól 4, ﬂú ﬂarft ekki fyrst a› fara gegnum hjól 3.
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