Stikur í steik
Fylgið reglum Ker-Plunked! en áður en þið þræðið stikunum í skal hver leikmaður
velja sér lit á stikum. Þú mátt eingöngu fjarlægja stiku í þeim lit sem þú valdir
það sem eftir lifir leiks. Skiptist á að þræða stikurnar, eina í einu.
Athugið: Ef leikmenn eru tveir skal hvor leikmaður velja tvo liti. Ef þrír leikmenn
spila skal eingöngu taka stikurnar í fjórða litnum þegar hinir litirnir hafa verið
fjarlægðir.
Svo er hægt að spila aftur, og í þetta sinn fjarlægja allir leikmenn stikur í sama lit
þar til þær eru allar farnar, síðan næsta lit og svo koll af kolli.
Gott ráð: Færðu til kúlurnar með stikunni áður en þú dregur hana alla leið út.

GEYMSLA
1. Takið spilið í sundur og festið græna spíralinn við bakkann þannig að
MB-merkið snúi upp. Setjið allar kúlurnar í hann.
2. Setjið stikurnar í haldarana á hvorri hlið bakkans.
3. Setjið græna lokið ofan á spíralinn til að halda kúlunum inni og svo rauðu
skálina þar ofan á.
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Ett nervkittlande skicklighetsspel!
Et nervepirrende spil om dygtighed!
Det nervepirrende ferdighetsspillet!
Huippujännittävä taitopeli!

2-4

s

Innehåll: Numrerat fack, spiral, laddningsskål, lock,
24 pinnar i 4 färger, 17 blå kulor och 1 gul kula.

SPELETS MÅL
Använd dina smartaste trick och flytta på minst antal kulor så vinner du!

MONTERING
1. Ta bort den röda laddningsskålen och det gröna locket.

5. Ta ut kulorna ur påsen.
6. Sätt

på det gröna locket och släpp ned
alla kulorna i skålen (även den ”gyllene”
kulan).

SÅ HÄR SPELAR DU
Det finns fyra sätt att spela på – prova allihop!

Röd
laddningsskål

Grönt
lock

Ker-Plunked! Det klassiska Ker-Plunk-spelet
1. Alla väljer varsitt numrerat fack.
2. T uras om att dra ut en pinne. Välj noga, för när du väl har börjat dra får du
inte ändra dig!

2. Vänd på den gröna spiralen så att MB Games-logotypen är nedåt.

3. Om några kulor ramlar ned lägger du dem i ditt fack.
4. När alla kulor har ramlat ned räknar du hur många du har i ditt fack.
5. Spelaren med minst antal kulor vinner!

Grön
spiral

Gyllene kula
Spela på samma sätt som i Ker-Plunked! men spetsa till det lite!

3. Sätt fast den röda skålen på den gröna spiralen och vrid så att den
klickar på plats.

Om den ”gyllene” kulan landar i ditt fack drar du av 5 från slutsumman –
så det kan vara smart att försöka få tag på just den kulan – fast inte om du
får en massa andra på köpet!
(Prova igen, men den här gången lägger du till 5 för den ”gyllene” kulan –
se upp så du inte får den!)

Finurliga fack
4. S
 ätt in alla pinnarna i laddningsskålen. Sätt dem i olika höjder och
riktningar så att spelet blir så spännande som möjligt! Täpp till stora hål
så att kulorna inte ramlar rakt igenom.

Följ reglerna för Ker-Plunked! till att börja med. Den här gången måste
spelarna flytta ett fack åt sidan när den ”gyllene” kulan ramlar ned. (Lägg
kulor som ramlar ned i facket först, inklusive den ”gyllene” kulan.) Spelarna
får det fack som spelaren till höger hade – och alla kulor som finns i det!

Varma pinnar



Följ reglerna för Ker-Plunked! men låt alla spelare välja färg innan ni sätter
i pinnarna. Du får bara ta bort pinnar i den färgen under resten av spelet.
Turas om att sätta in pinnarna, en i taget.

FORMÅL MED SPILLET

Obs! Om ni är två spelare väljer ni två färger var. Om ni är tre spelare drar
ni bara ut pinnarna i den fjärde färgen när alla pinnar i de andra färgerna
är slut.
Spela igen, men den här gången ska alla spelare dra ut pinnar i samma färg
tills de tar slut och sedan fortsätter ni med nästa färg och så vidare.
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Indhold: Nummereret bakke, spiral, skål, låg,
24 pinde i 4 farver, 17 blå kugler og 1 gul kugle.

Brug dine mest kontrollerede bevægelser, og udløs færrest bolde for at vinde!

MONTERING
1. Fjern den røde skål og det grønne låg.

Rød skål

Grønt
låg

Taktik: Använd pinnen och flytta på kulorna innan du drar ut pinnen helt
och hållet.

FÖRVARING

2. Drej den grønne spiral rundt, så MB Games-logoet vender nedad.

1. Montera isär enheten och sätt fast den gröna spiralen i facket med
MB-logotypen uppåt. Lägg ned alla kulor i den.
2. Sätt fast pinnarna i hållarna på bägge sidor av facket.
3. Sätt på det gröna locket över spiralen så att kulorna inte ramlar ur och
sätt sedan den röda skålen ovanpå.

Grøn
spiral

3. Sæt den røde skål sammen med den grønne spiral, og drej, til det
siger klik.

4. S
 tik alle pindene gennem skålen. Varier højderne og retningerne for at gøre
spillet så spændende som muligt! Luk store huller, så kuglerne ikke falder
lige igennem.

5. Tag kuglerne ud af posen.

Varme pinde

6. S
 æt det grønne låg på, og læg alle kuglerne
ned i skålen (også den ‘gyldne’ kugle).

Følg reglerne for Ker-Plunked! Men før I sætter pindene i, skal hver spiller
vælge én farve pind. Spilleren må så kun fjerne pinde med den farve i resten
af spillet. Før spillet går i gang, skal I skiftes til at sætte pindene i én ad
gangen.

SELVE SPILLET
Der er fire måde at spille på – prøv dem alle sammen!

Ker-Plunked! Det klassiske Ker-Plunk-spil
1. Hver spiller vælger en nummereret bakke.
2. I skiftes til at fjerne en pind. Vælg omhyggeligt, når du er begyndt at
trække, kan du ikke skifte mening!

Bemærk: Hvis der er to spillere, skal hver spiller vælge to farver pinde hver.
Hvis der er tre spillere, skal de pinde med den fjerde farve først tages ud, når
de andre tre farver er fjernet.
Hvorfor ikke spille igen, men denne gang skal alle spillere først fjerne alle
pinde med samme farve, før I går videre til næste farve osv.

3. Hvis der falder kugler ud, skal du ligge dem i din bakke.

Taktisk tip: Brug din pind til at manøvrere kuglerne, før du trækker den hele
vejen ud.

4. N
 år alle kuglerne er faldet ud, skal du tælle, hvor mange der er
i din bakke.

OPBEVARING

5. Spilleren med færrest kugler vinder!

Gylden Kugle
Følg reglerne for Ker-Plunked! Men tilføj lidt ekstra konkurrence!
Hvis den ‘gyldne’ kugle lander i din bakke, må du trække 5 fra dit samlede
antal kugler – så det kan være en god ide at få den gyldne kugle, men ikke
hvis du samtidig får en masse andre kugler!
(Hvorfor ikke prøve at spille igen! Denne gang skal du lægge 5 til dit
samlede antal kugler, hvis du får den ‘gyldne’ kugle, så nu skal du gøre
alt for ikke at få den!)

Trickbakker
Følg reglerne til Ker-Plunked! Men denne gang skal spillerne, når den
‘gyldne’ kugle falder ned, flytte en bakke. (Læg først de kugler, der falder
ned, i din bakke, også den ‘gyldne’ kugle). Hver spiller ender så med til sidst
at sidde med den bakke, der tilhører spilleren til højre for dem – og alle
kuglerne, der ligger i den!

1. Skil enheden ad, sæt den grønne spiral sammen med bakken, så
MB-logoet vender opad. Læg alle kuglerne deri.
2. Læg pindene i holderne på hver side af bakken.
3. Læg det grønne låg over spiralen for at forhindre, at kuglerne falder ud,
og læg til sidst den røde skål oven på.
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Innhold: Nummerert brett, spiral, pinnebolle, lokk,
24 pinner i fire farger, 17 blå kuler og 1 gul kule.

MÅLET MED SPILLET

5. Ta ut kulene av posen.
6. L egg på det grønne lokket, og slipp alle
kulene i bollen (inkludert "gullkulen".)

Flytte på færrest mulig kuler ved hjelp av mesterlige bevegelser og vinne!

MONTERING

SLIK SPILLER DERE

1. Fjern den røde pinnebollen og det grønne lokket.

Det er fire måter å spille på. Prøv alle!

Rød
pinnebolle

Ker-Plunket! Det klassiske Ker-Plunk-spillet

Grønt
lokk

1. Hver spiller velger et nummer på brettet.
2. F jern én pinne etter tur. Velg omhyggelig. Når du har begynt å trekke, kan
du ikke ombestemme deg!

2. Snu den grønne spiralen rundt slik at MB Games-logoen vender ned.

3. Når det faller ut en kule, legger du den på brettet ditt.
4. Når alle kulene har falt, teller du hvor mange du har på brettet ditt.
5. Spilleren med færrest kuler vinner.

Grønn
spirall

3. Fest den røde pinnebollen til den grønne spiralen, og vri så den
klikker på plass.

Gullkule
Følg reglene for Ker-Plunket, men legg til noen ekstra konkurransemomenter!
Hvis "gullkulen" lander på din del av brettet, trekker du 5 fra summen. Det
er altså bra å få den, men ikke hvis du får mange andre kuler også!
(Hvorfor ikke prøve å spille på nytt, men denne gangen gir "gullkulen"
5 i tillegg til totalen, så prøv så godt du kan å ikke få den denne gangen!)

Triksebrett

4. T re alle pinnene gjennom pinnebollen. Varier høyde og retning så spillet
blir så interessant som mulig. Lukk eventuelle store gap slik at kulene ikke
faller rett gjennom.

Følg reglene for Ker-Plunket til å begynne med. Når "gullkulen" faller denne
gangen, må spillere flytte rundt til neste del av brettet. (Legg "gullkulen" og
eventuelle andre kuler som falt, på din del av brettet først.) Hver spiller ender
opp med den delen av brettet som tilhørte personen på høyre side –
og alle kulene som er på det.

Hete pinner
Følg reglene for Ker-Plunket! Men før dere setter inn pinnene, skal hver
spiller velge en pinnefarge. Dere kan bare fjerne pinner med denne fargen
under resten av spillet. Sett inn pinner etter tur, én pinne om gangen.
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Sisältö: numeroitu kaukalo, kierrevarsi, kuula-astia,
kansi, 24 tikkua (neljä eri väriä), 17 sinistä kuulaa
ja 1 keltainen kuula.

PELIN TAVOITE

Obs! Hvis det er to spillere, velger hver spiller to pinnefarger. Hvis det er tre
spillere, bruker dere opp pinnene med den fjerde fargen, når det ikke er flere
igjen av de andre tre fargene.

Selviydy voittajaksi pudottamalla mahdollisimman vähän kuulia taitavien
siirtojesi avulla!

Hvorfor ikke prøve å spille igjen, men denne gangen fjerner alle spillere
pinner av en farge til alle er borte? Så går dere til neste farge osv.

1. Irrota punainen kuula-astia ja vihreä kansi.

Taktisk tips: Bruk pinnen til å styre kulene før du trekker den helt ut.

KOKOAMINEN

Punainen
kuula-astia

Vihreä
kansi

OPPBEVARING
1. Ta fra hverandre enheten, og fest den grønne spiralen til brettet med
MB-logoen oppover. Legg alle kulene oppi.

2. Käännä vihreä kierrevarsi ympäri siten, että MB Games -logo on alaspäin.

2. Plasser pinnene i holderne på hver siden av brettet.
3. Legg det grønne lokket overs spiralen for å hindre at kulen faller ut, og
plasser deretter den røde pinnebollen på toppen.

Vihreä
kierrevarsi

3. Kiinnitä punainen kuula-astia vihreään kierrevarteen kiertämällä ja
napsauttamalla se paikalleen.

4. P ujota kaikki tikut kuula-astian läpi. Sijoita tikut eri korkeuksiin ja suuntiin,
jotta pelistä tulee mahdollisimman mielenkiintoinen! Tuki kaikki suuret aukot,
jotta kuulat eivät putoa suoraan kuula-astian läpi.

5. P oista kuulat pussista.

Valttivärit

6. P ane vihreä kansi päälle ja pudota kaikki
kuulat astiaan (”kultainen” kuula mukaan
luettuna).

Pelatkaa Ker-Plunk-pelin tavoin, mutta ennen tikkujen asettamista kukin
pelaaja valitsee haluamansa väriset tikut. Pelin aikana kukin pelaaja saa
poistaa vain valitsemansa värisiä tikkuja. Asettakaa tikut vuorollanne yksi
kerrallaan.

PELIN KULKU
Pelitapoja on neljä – kokeilkaa niitä kaikkia!

Ker-Plunk. Perinteinen Ker-Plunk-peli
1. Kukin pelaaja valitsee numeroidun kaukalonsa.
2. K
 ukin pelaaja poistaa tikun vuorollaan. Valitse tikku huolellisesti, sillä
aloitettuasi tikun vetämisen et voi enää muuttaa mieltäsi!
3. Jos kuulia putoaa, pane pudonneet kuulat kaukaloosi.
4. Kun kaikki kuulat ovat pudonneet, laske kaukalossasi olevat kuulat.

Huomaa: Jos pelaajia on kaksi, pelaajat valitsevat kukin kaksi eri väriä. Jos
pelaajia on kolme, käyttäkää jäljelle jääneet tikut sen jälkeen, kun valitut
kolme väriä ovat loppuneet.
Voitte pelata uuden kierroksen muuttamalla sääntöjä siten, että kaikki
pelaajat poistavat vain yhdenvärisiä tikkuja, kunnes ne loppuvat, ja siirtyvät
sitten seuraavaan väriin ja niin edelleen.
Taktinen veto: Käytä tikkuasi kuulien liikuttamiseen, ennen kuin vedät sen
kokonaan ulos.

5. Pelaaja, jolla on vähiten kuulia, on voittaja!

SÄILYTYS

Kultainen kuula

1. Pura peli ja kiinnitä vihreä kierrevarsi kaukaloon MB-logo ylöspäin. Pane
kaikki kuulat sisäpuolelle.

Pelatkaa Ker-Plunk-pelin tavoin, mutta hieman taktisemmin!

2. Pane kaikki tikut kaukalon molemmilla puolella oleviin pidikkeisiin.

Jos ”kultainen” kuula päätyy sinun kaukaloosi, vähennä loppusummasta
viisi kuulaa – kultaisesta kuulasta on siis etua, mutta vain siinä
tapauksessa, ettet saa samalla paljon muitakin kuulia!

3. Pane vihreä kansi kierrevarren päälle, jotteivät kuulat putoa ulos, ja
punainen kuula-astia päällimmäiseksi.

(Voitte pelata uuden kierroksen muuttamalla sääntöjä siten, että ”kultaisen”
kuulan saaja lisää loppusummaan viisi kuulaa, joten sinun tulee välttää
sen saamista!)

Kaukalokierto
Pelatkaa Ker-Plunk-pelin tavoin, mutta ”kultaisen” kuulan pudottua pelaajien
täytyy siirtyä kaukalon ympärillä. (Pankaa kaikki pudonneet kuulat ensin
omiin kaukaloihinne, ”kultainen” kuula mukaan luettuna.) Kukin pelaaja
siirtyy oikealla puolella istuneen pelaajan kohdalle ja joutuu samalla
ottamaan kaikki tämän kaukalossa olevat kuulat!
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Innihald: Númeraður bakki, spírall, skál, lok,
24 stikur í 4 litum, 17 bláar kúlur og 1 gul kúla.

MARKMIÐ LEIKSINS
Notaðu alla þína færni til að losa sem fæstar kúlur og vinna leikinn!

SAMSETNING

6. S
 etjið græna lokið á og hellið öllum
kúlunum í skálina (þ.m.t. „gullnu“
kúlunni).

LEIKREGLUR

1. Fjarlægið rauðu skálina og græna lokið

Rauð
hleðsluskál

5. T akið kúlurnar úr pokanum.

Hægt er að spila á fjóra vegu – prófið þá alla!

Klassískur Ker-Plunked

Grænt
lok

1. Hver leikmaður velur sér númeraðan bakka.
2. S
 kiptist á að fjarlægja stiku. Veldu stikuna, þegar þú byrjar að draga út
stiku geturðu ekki hætt við!

2. Snúið græna spíralnum þannig að MB Games-merkið snúi niður.

3. Ef einhver kúla dettur niður skaltu setja hana í bakkann þinn.
4. Þ egar allar kúlurnar eru dottnar niður skaltu telja kúlurnar í bakkanum
þínum.
5. Sá leikmaður sem er með fæstar kúlur vinnur!

Grænn
spírall

3. Festið rauðu skálina á græna spíralinn og snúið henni þar til hún smellur
á sinn stað.

Gullna kúlan
Fylgið hefðbundnum reglum Ker-Plunked! en bætið smákryddi við!
Ef „gullna“ kúlan dettur í bakkann þinn dregurðu 5 frá heildarfjöldanum
– það getur verið gott að fá kúluna, en ekki ef maður fær fullt af öðrum
kúlum með!
(Af hverju ekki að prófa að spila aftur, en bæta 5 við í þetta sinn þegar þú
færð „gullnu“ kúluna, reyndu eins og þú getur að fá hana ekki í þetta sinn!)

Bakkabræður
4. Þræðið allar stikurnar í gegnum skálina. Setjið þær inn í mismunandi hæð
og í mismunandi áttir til að leikurinn verði eins skemmtilegur og hægt er.
Lokið öllum stórum holum svo boltarnir detti ekki beint niður.

Fylgið reglum Ker-Plunked! í byrjun. Þegar „gullna“ kúlan dettur niður í þetta
sinn verða leikmenn að skiptast á bökkum (reyndu að ná öllum kúlunum í
þinn bakka, líka „gullnu“ kúlunni). Hver leikmaður fær bakka þess sem er
hægra megin við hann – og allar kúlurnar hans með!

