Peliohjeet

Leiðbeiningar

Pelin aloitus

Undirbúningur

Päättäkää, kuka toimii tuomarina. Pelin aikana tuomari (ei lasketa
pelaajaksi) pyöräyttää nuolta, huutaa värit ja tarkkailee pelin kulkua.
Peliä voi pelata kolmella eri tavalla: Kiiruhda matolle, Poimi matto
ja Kosketa mattoa. Pelien ohjeet kerrotaan seuraavissa luvuissa.

Kiiruhda matolle

Kosketa mattoa

Scram!

Pelin tarkoitus: Pelaajan tavoitteena on saada oma pelimatto,
kun tuomari huutaa värejä. Pelaajia on aina yksi enemmän kuin
pelimattoja, joten ilman mattoa jääneet pelaajat joutuvat pelistä
pois. Viimeiseksi jäljelle jäänyt pelaaja voittaa.
Valmistelut: Levittäkää matot mihin tahansa kuvioon pelialueelle.
Laittakaa jokaista väriä yksi matto vähemmän, kuin pelaajia on.
Jos pelaajia on esimerkiksi neljä, laittakaa jokaisesta väristä kolme
pelimattoa. Siirtäkää ylimääräiset pelimatot pois pelialueelta.
Pelaaminen: Kierros aloitetaan siten, että kaikki pelaajat seisovat
yhtä kaukana pelimatoista. Tuomari pyöräyttää nuolta ja huutaa
nuolen osoittaman värin.
Tämän jälkeen kaikki pelaajat juoksevat kyseisen väriselle matolle
ja seisovat sen päällä merkiksi siitä, että ovat valloittaneet maton.
Pelaaja, joka ei saa vallattua pelimattoa, saa merkinnän. Tämän
jälkeen pelaajat palaavat aloituspaikalleen seuraavaa kierrosta varten.
Pelistä putoaminen: Tuomari pitää kirjaa kaikkien pelaajien
merkinnöistä. Kolme merkintää saanut pelaaja joutuu pois pelistä.
Kun pelaaja on joutunut pois pelistä, poistetaan yksi pelimatto
kutakin väriä.
Voittaminen: Peliä jatketaan, kunnes jäljellä on vain yksi pelaaja.
Tämä pelaaja on pelin voittaja.

Pelin tarkoitus: Pelaajat juoksevat koskettamaan mattoa ja
palaavat sen jälkeen aloituspaikkaan. Pelaaja, joka saapuu viimeisenä
aloituspaikkaan, joutuu pois pelistä. Viimeiseksi jäljelle jäänyt pelaaja
voittaa pelin.
Valmistelut: Levittäkää pelimatot mihin tahansa kuvioon pelialueelle.
Tässä pelissä mattoja on oltava jokaista väriä yhtä monta kuin
pelaajia on. Siirtäkää ylimääräiset pelimatot pois pelialueelta.
Pelaaminen: Kierros aloitetaan siten, että kaikki pelaajat seisovat
yhtä kaukana pelimatoista. Tuomari pyöräyttää nuolta ja huutaa
nuolen osoittaman värin. Tämän jälkeen kaikki pelaajat juoksevat
koskettamaan kyseisen väristä mattoa ja juoksevat sitten takaisin
aloituspaikkaan. Pelaaja, joka palaa viimeisenä aloituspaikkaan, saa
merkinnän. Tuomari pitää kirjaa merkinnöistä. Kolme merkintää
saanut pelaaja joutuu pois pelistä.
Voittaminen: Peliä jatketaan, kunnes jäljellä on vain yksi pelaaja.
Tämä pelaaja on voittaja.
Vaihtoehtoinen pelitapa: Pelataan yllä kuvatun ohjeen mukaisesti,
mutta sillä poikkeuksella, että ensimmäisenä aloituspaikkaan palannut
pelaaja voittaa kierroksen. Yksikään pelaaja ei joudu pois pelistä.
Pelin voittaa se pelaaja, joka ensimmäisenä voittaa kolme kierrosta.

Poimi matto

Jos kaikki pelaajat haluavat mukaan peliin, toimikaa seuraavalla
tavalla: Jokaisen kierroksen alkaessa pelaajat seisovat pyöräyttimen
lähellä. Yksi pelaaja (kuka tahansa) pyöräyttää nuolta, jonka jälkeen
kaikki pelaajat katsovat, mitä väriä nuoli osoittaa ja juoksevat kohti
pelimattoja. Pelaajat päättävät keskenään, ketkä saavat merkintöjä,
ketkä joutuvat pois pelistä ja kuka voittaa.

Pelin tarkoitus: Värimattojen kerääminen tuomarin ohjeiden
mukaisesti. Ilman pelimattoja jääneet pelaajat joutuvat pois pelistä.
Viimeiseksi jäljelle jäänyt pelaaja on voittaja.
Valmistelut: Levittäkää pelimatot Kiiruhda matolle -pelin
ohjeiden mukaisesti.
Pelaaminen: Kierros aloitetaan siten, että kaikki pelaajat seisovat yhtä
kaukana pelimatoista. Tuomari pyöräyttää nuolta ja huutaa nuolen
osoittaman värin. Samalla tuomari ilmoittaa, miten pelaajien tulee
siirtyä matoille. Pelaajien on esimerkiksi hypittävä yhdellä tai kahdella
jalalla, juostava tai liikuttava takaperin. Pelaajan on poimittava matto
maasta osoittaakseen sen omakseen. Pelaaja, joka ei saa itselleen
pelimattoa, saa merkinnän. Tämän jälkeen pelaajat asettavat matot
takaisin maahan ja palaavat aloituspaikalle seuraavaa kierrosta varten.
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Innihald: 20 mottur, hjól, poki
Pelistä putoaminen: Tuomari pitää kirjaa pelaajien merkinnöistä.
Kolme merkintää saanut pelaaja joutuu pois pelistä. Kun pelaaja
on joutunut pois pelistä, poistetaan yksi pelimatto kutakin väriä.
Voittaminen: Peliä jatketaan, kunnes jäljellä on vain yksi pelaaja.
Tämä pelaaja on voittaja.

Pelaaminen ilman tuomaria

Pelin säilyttäminen
Lopetitteko pelaamisen? Peliä on helppo säilyttää. Laittakaa vain
pelimatot ja pyöräytin verkkopussiin. Tarvittaessa kuivatkaa pelimatot
ja pyöräytin ensin tai pyyhkikää ne puhtaiksi.

Veljið dómara. Á meðan leiknum stendur mun dómarinn (tekur ekki
þátt í leiknum) snúa hjólinu og kalla upp litina og fylgjast með leiknum.
Hægt er að leika á þrjá vegu: Scram, tína, og klukk. Reglur fyrir
hvert leikafbrigði koma fram hér fyrir neðan.
Markmið: Keppist við að „eigna“ ykkur mottur um leið og
dómarinn kallar upp litina. Leikmenn eru alltaf einum fleiri en
motturnar svo að leikmaður sem ekki nær mottu fellur úr leik.
Sá sem stendur eftir síðastur vinnur.
Uppsetning: Dreifið úr mottunum að vild yfir leiksvæðið.
Motturnar í hverjum lit eru einni færri en fjöldi leikmanna.
Ef til dæmis fjórir leika skal nota þrjár mottur í hverjum lit.
Takið afgangsmottur frá.
Spilað: Í upphafi standa allir leikmenn í sömu fjarlægð frá
mottunum. Dómarinn snýr hjólinu og kallar svo upp litinn sem örin
bendir á.
Allir leikmenn hlaupa samtímis að mottu í þeim lit og standa á
henni til að „eigna“ sér hana. Leikmaður sem ekki nær að eigna
sér mottu fær eitt refsistig. Leikmenn stilla sér svo aftur upp í
upphafsstöðu fyrir næstu umferð.
Að falla úr leik: Dómarinn fylgist með refsistigum allra leikmanna.
Leikmaður sem fær þrjú refsistig fellur úr leik! Eftir að leikmaður
fellur úr leik skal fjarlægja eina mottu í hverjum lit af leiksvæðinu.
Sigurvegari: Haldið leiknum áfram þar til aðeins einn leikmaður
stendur eftir. Sá leikmaður er sigurvegari leiksins!

Tína!
Markmið: Keppist við að tína upp litamotturnar eins og
dómarinn segir. Leikmenn sem ekki ná mottum falla úr leik.
Sá sem stendur eftir síðastur vinnur.
Uppsetning: Raðið mottunum eins og í Scram.
Spilað: Í upphafi standa allir leikmenn í sömu fjarlægð frá mottunum.
Dómarinn snýr hjólinu og kallar upp litinn sem örin bendir á og segir
leikmönnum hvernig þeir eiga að hreyfa sig í átt að mottum í þeim lit.
Þeir gætu t.d. þurft að hoppa, valhoppa, hlaupa eða ganga aftur á
bak. Hver leikmaður þarf að taka upp mottu til að eigna sér hana.
Leikmaður sem ekki nær að eigna sér mottu fær refsistig. Leikmenn
skila mottunni á sinn stað og stilla sér svo aftur upp í upphafsstöðu
fyrir næstu umferð.
Að falla úr leik: Dómarinn fylgist með refsistigum og hver
leikmaður sem fær þrjú refsistig fellur úr leik. Eftir að leikmaður

fellur úr leik skal fjarlægja eina mottu í hverjum lit af leiksvæðinu.
Sigurvegari: Haldið leiknum áfram þar til aðeins einn leikmaður
stendur eftir. Sá leikmaður er sigurvegari leiksins!

Klukk!
Markmið: Keppið um að „klukka“ litamotturnar og hlaupið svo
aftur í upphafsstöðu Síðasti leikmaður sem snýr aftur fellur úr leik.
Sá sem stendur síðastur eftir vinnur!
Uppsetning: Dreifið úr mottunum að vild yfir leiksvæðið. Í þessum
leik þarf að ganga úr skugga um að mottur í hverjum lit séu
jafnmargar og leikmenn. Takið afgangsmottur frá.
Spilað: Í upphafi standa allir leikmenn í sömu fjarlægð frá mottunum.
Dómarinn snýr hjólinu og kallar svo upp litinn sem örin bendir á.
Allir leikmenn hlaupa samtímis að mottu í þeim lit, „klukka“ hana
og hlaupa svo aftur á upphafsstöðu. Sá leikmaður sem sýr
síðastur til baka fær eitt refsistig. Dómarinn fylgist með refsistigum
og hver leikmaður sem fær þrjú refsistig fellur úr leik.
Sigurvegari: Haldið leiknum áfram þar til aðeins einn leikmaður
stendur eftir. Sá leikmaður er sigurvegari leiksins!
Önnur leikaðferð: Leikið eins og lýst er að ofan með einni
undantekningu: Sá sem fyrstur snýr aftur í upphafsstöðu vinnur
umferðina. Enginn fellur úr leik. Sá leikmaður sem fyrstur vinnur
þrjár umferðir er sigurvegari leiksins!

Spilað án dómara
Ef allir leikmenn vilja taka þátt er hægt að gera það svo: Leikmenn
standa nálægt hjólinu í byrjun hverrar umferðar. Einn leikmaður
(hver sem er) snýr hjólinu og allir leikmenn fylgjast með á hvaða lit
örin bendir og keppa svo um motturnar. Leikmenn ákveða sín á
milli hver fær refsistig, hver fellur úr leik og hver sigrar!

Leikurinn geymdur
Er leiknum lokið í bili? Það er auðvelt að geyma leikinn: Setjið
bara motturnar og hjólið í pokann. Ef þörf krefur skal þurrka
motturnar og hjólið eða strjúka af þeim með klút.
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Sisältö: 20 pelimattoa, pyöräytin, verkkopussi
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Instruktioner

Regler

Innehåll: 20 mattor, snurrhjul, nätpåse

Gör er spelklara!
Utse lekledare. Lekledaren (som inte deltar i leken) snurrar på
snurrhjulet, ropar ut färg och leder leken.
Du kan spela på tre sätt: springa, plocka upp eller bumerang.
Reglerna för de olika spelsätten finns beskrivna i avsnitten
som följer.

Spring!
Spelets mål: Rusa iväg och ”paxa” mattorna när lekledaren
ropar ut färg. Det finns alltid en deltagare mer än det finns
mattor så de deltagare som blir utan mattor är ute.
Den deltagare som blir kvar sist har vunnit.
Förberedelser: Sprid ut mattorna lite hur som helst på
spelplanen. Använd en matta mindre av varje färg än det finns
deltagare: Om det t.ex. finns fyra deltagare använder man bara
tre mattor i varje färg. Lägg undan de mattor som blir över.
Spela: En runda börjar med att alla deltagare står på lika
långt avstånd från mattorna. Lekledaren snurrar på snurrhjulet
och ropar sedan ut den färg som pilen pekar mot.
Samtidigt rusar alla deltagarna mot en matta med denna färg
och ställer sig på den för att ”paxa” den. Den spelare som inte
lyckas ”paxa” en matta får en straffpoäng. Därefter återgår
deltagarna till sina utgångspositioner inför nästa runda.
Så här åker du ut: Lekledaren håller reda på straffpoängen som
varje deltagare får. Den deltagare som först får tre straffpoäng
åker ut! När en deltagare åkt ut ska en matta i varje färg tas
bort från spelplanen.
Så här vinner du: Fortsätt tills det bara finns en deltagare kvar.
Den deltagaren har vunnit!

Plocka upp!
Spelets mål: Spring och plocka upp de olikfärgade mattorna
och rör dig enligt lekledarens instruktioner. De deltagare som
blir utan mattor åker ut. Den deltagare som blir kvar sist
har vunnit.
Förberedelser: Placera mattorna likadant som vid Springspelet.
Spela: En runda börjar med att alla deltagare står på lika
långt avstånd från mattorna. Lekledaren snurrar på
snurrhjulet, ropar ut färgen som pilen pekar mot och talar
sedan om för deltagarna hur de ska ta sig till en matta med
denna färg. De måste kanske hoppa, skutta, springa eller röra
sig baklänges. Alla deltagare måste plocka upp en matta och
”paxa” den. Den deltagare som inte lyckas ”paxa” en matta

Veiledning

Indhold: 20 måtter, drejehjul, pose
får en straffpoäng. Deltagarna lägger tillbaka mattorna och
återgår till sina utgångspositioner inför nästa runda.
Så här åker du ut: Lekledaren håller reda på straffpoängen och
den deltagare som först får tre stycken åker ut. När en deltagare
åkt ut ska en matta i varje färg tas bort från spelplanen.
Så här vinner du: Fortsätt tills det bara finns en deltagare
kvar. Den spelaren har vunnit!

Gør jer klar!

Bumerang!

Formål: Skynd dig at ”besætte” måtterne, når dommeren siger
en farve. Der er altid en deltager mere, end der er måtter, og de
deltagere, der ikke får en måtte, ryger ud af spillet. Den sidste,
der er tilbage, vinder.
Forberedelser: Spred måtterne ud i et vilkårligt mønster i
spilområdet. Brug en måtte mindre af hver farve, end der er
deltagere. Hvis der for eksempel er fire deltagere, skal I bruge
tre måtter i hver farve. Læg de overskydende måtter til side.
Spillet: Når I begynder, skal alle deltagerne stå lige langt væk
fra måtterne. Dommeren drejer drejehjulet og siger så den farve,
pilen peger på.
Samtidig skynder alle deltagerne sig hen og stiller sig på en
måtte med den farve for at ”besætte” det. Den deltager, der
ikke får besat en måtte, får et minus. Næste runde starter,
når deltagerne er gået tilbage til startpositionen.
Sådan ryger du ud: Dommeren holder styr på, hvor mange
minusser hver deltager har. En deltager med tre minusser ryger
ud af spillet! Når en deltager ryger ud, skal I fjerne en måtte
i hver farve fra spilområdet.
Sådan vinder du: Fortsæt spillet, indtil der kun er én deltager
tilbage. Denne deltager har vundet!

Spelets mål: Rusa fram till och rör vid de olikfärgade mattorna
och rusa sedan tillbaka till din utgångsposition. Den deltagare
som kommer sist tillbaka till utgångspositionen är ute. När bara
en deltagare är kvar vinner denne!
Förberedelser: Sprid ut mattorna lite hur som helst på
spelplanen. I denna variant ska det användas lika många mattor
som det finns deltagare. Lägg undan de mattor som blir över.
Spela: En runda börjar med att alla deltagare står på lika långt
avstånd från mattorna. Lekledaren snurrar på snurrhjulet och
ropar sedan ut den färg som pilen pekar mot. Samtidigt rusar
alla deltagarna för att markera en matta med denna färg för att
sedan rusa tillbaka till utgångspositionerna. Den deltagare som
sist når sin utgångsposition får en straffpoäng. Lekledaren håller
reda på straffpoängen och den deltagare som först får tre
straffpoäng åker ut.
Så här vinner du: Fortsätt tills det bara finns en deltagare kvar.
Den deltagaren har vunnit!
Andra sätt att spela på: Som ovan med detta undantag: Den
deltagare som först når utgångspositionen vinner rundan. Inga
deltagare åker ut. Den deltagare som först vinner tre rundor
har vunnit!

Så här spelar du utan lekledare
Om ingen vill vara lekledare utan alla vill delta i leken kan du
göra så här: deltagarna ställer upp sig i närheten av snurrhjulet
i början av varje runda. En deltagare (vem som helst) snurrar
på snurrhjulet och sedan tittar alla deltagarna efter vilken färg
pilen pekar mot och rusar mot dessa mattor. Deltagarna får
själva avgöra vem som får straffpoäng, vem som åker ut och
vem som vinner!

Så här förvarar du ditt spel
Har du lekt färdigt för den här gången? Så här förvarar du enkelt
ditt spel: lägg mattorna och snurrhjulet i nätpåsen. Om det behövs
torkar du först av mattorna och snurrhjulet med en trasa.

Beslut, hvem der skal være dommer. Under spillet skal dommeren
(der ikke deltager som spiller) dreje drejehjulet, sige farverne
og holde øje med spillets gang.
Der er tre måder at spille på: 1-2-3 smut, Snuptag og Boomerang.
Reglerne for hvert spil er forklaret i de følgende afsnit.

1-2-3 smut!

Snuptag!
Formål: Skynd jer hen og saml de farvede måtter op, som
dommeren udpeger. Deltagere uden måtter ryger ud af spillet.
Den sidste, der er tilbage, vinder.
Forberedelser: Læg måtterne ligesom i 1-2-3 smut-spillet.
Spillet: Når I begynder, skal alle deltagerne stå lige langt væk
fra måtterne. Dommeren drejer drejehjulet og siger den farve,
pilen peger på. Derefter siger dommeren, hvordan deltagerne
skal bevæge sig hen til måtterne med den farve. Skal de f.eks.
hinke, løbe, gå baglæns eller hoppe? Hver deltager skal tage
en måtte op for at besætte det. Den deltager, der ikke får besat
en måtte, får et minus. Før næste runde skal deltagerne lægge
måtterne ned igen og gå tilbage til startpositionen.

Innhold: 20 matter, spinner og nett
Sådan ryger du ud: Dommeren holder styr på minusserne, og en
deltager, der får tre minusser, ryger ud af spillet. Når en deltager
ryger ud, skal I fjerne en måtte i hver farve fra spilområdet.
Sådan vinder du: Fortsæt spillet, indtil der kun er én deltager
tilbage. Denne deltager har vundet!

Boomerang!
Formål: Løb hen til de farvede måtter, og løb hurtigt tilbage til
startpositionen. Den deltager, der kommer sidst tilbage, ryger
ud af spillet. Den sidste deltager, der er tilbage, har vundet!
Forberedelser: Spred måtterne ud i et vilkårligt mønster i
spilområdet. I dette spil skal der være lige så mange måtter,
som der er deltagere. Læg de overskydende måtter til side.
Spillet: Når I begynder, skal alle deltagerne stå lige langt væk
fra måtterne. Dommeren drejer drejehjulet og siger så den farve,
pilen peger på. Samtidig skal alle deltagerne løbe hen og røre en
måtte i den farve og så skynde sig tilbage til deres startposition.
Den deltager, der når sidst tilbage, får et minus. Dommeren
holder styr på minusserne, og en deltager, der får tre minusser,
ryger ud af spillet.
Sådan vinder du: Fortsæt spillet, indtil der kun er én deltager
tilbage. Denne deltager har vundet!
Andre måder at spille på: Spil spillet, som det er beskrevet
ovenfor, med en enkelt undtagelse: Den deltager, der når først
tilbage til startpositionen, vinder runden. Ingen deltagere ryger
ud. Den deltager, der først vinder tre runder, har vundet spillet!

Sådan spiller I uden dommer
Hvis I alle sammen vil være med i spillet, skal I gøre sådan her:
Deltagerne stiller sig i nærheden af drejehjulet i starten af hver
runde. En tilfældig deltager drejer drejehjulet. Alle deltagerne
ser den farve, pilen peger på, og løber hen til måtterne. I finder
selv ud af, hvilke deltagere der får minusser, hvem der ryger ud,
og hvem der vinder!

Opbevaring
Er I færdige med at spille? Det er nemt at opbevare spillet:
Bare læg måtterne og drejehjulet i posen. Det kan være en
god ide først at tørre måtterne og drejehjulet af med en klud.

Gjør deg klar!
Bestem hvem som skal være dommer. Under spillet vil dommeren
(som ikke betraktes som spiller), snurre spinneren, rope ut
fargene og passe på spillereglene.
Det er tre måter å spille på: Svipptur, snapping og bumerang.
Du finner reglene for hvert spill i detalj nedenfor.

Bli satt ut av spillet: Dommeren holder oversikt over prikker,
og en spiller som får tre prikker, er ute av spillet. Når en spiller
et satt ut av spillet, tar du bort én matte for hver farge på
spilleområdet.
Vinne: Fortsett å spille til det bare er igjen én spiller. Denne
spilleren vinner spillet!

Svipptur!

Bumerang!

Mål: Løp for å “gjøre krav på” mattene etter hvert som dommeren
roper ut fargene. Det er alltid én spiller mer enn det er matter,
så spillere som står igjen uten matter, er ute av spillet. Den siste
spilleren i spillet vinner.
Klargjøring: Spre ut mattene i hvilket som helst mønster på
spilleområdet. For hver farge bruker du én matte mindre enn
det er spillere. Hvis det for eksempel er fire spillere, bruker du
tre matter av hver farge. Ta de ekstra mattene ut av spillet.
Spille: Når en runde begynner, står alle spillerne i lik avstand
fra mattene. Dommeren snurrer spinneren og roper ut fargen
pilen peker på.
Straks styrter alle spillerne til hvilken som helst matte med denne
fargen og står på den for å “gjøre krav på” den. En spiller som
ikke greier å gjøre krav på en matte, får en “prikk”. Spillerne
vender så tilbake til startposisjonene sine for neste runde.
Bli satt ut av spillet: Dommeren holder oversikt over antall
prikker for hver spiller. En spiller som har fått tre prikker, er ute
av spillet! Når en spiller et satt ut av spillet, tar du bort én matte
for hver farge på spilleområdet.
Vinne: Fortsett å spille til det bare er igjen én spiller. Denne
spilleren vinner spillet!

Snapping!
Mål: Skynd deg for å plukke opp de fargede mattene slik
dommeren sier. Spillere som står uten matter, går ut av spillet.
Den siste spilleren i spillet vinner.
Klargjøring: Plasser mattene som for svippturspillet.
Spille: Når en runde begynner, står alle spillerne i lik avstand
fra mattene. Dommeren snurrer spinneren, roper ut fargen pilen
peker på og sier så hvordan spillerne skal bevege seg mot en
matte med denne fargen. For eksempel må de hinke, hoppe,
løpe eller bevege seg baklengs. Hver spiller på plukke opp en
matte for å gjøre krav på den. En spiller som ikke greier å gjøre
krav på en matte, får en “prikk”. Spillerne legger mattene tilbake
og vender så tilbake til startstedene sine for neste runde.

Mål: Løp for å berøre de fargede mattene, og løp så tilbake
til startstedet. Den siste spilleren som kommer tilbake til start,
går ut av spillet. Når det bare er én spiller igjen, vinner denne
spilleren!
Klargjøring: Spre ut mattene i hvilket som helst mønster på
spilleområdet. I dette spillet passer du på at det er like mange
matter av hver farge som det er spillere. Ta eventuelle ekstra
matter ut av spillet.
Spille: Når en runde begynner, står alle spillerne i lik avstand
fra mattene. Dommeren snurrer spinneren og roper ut fargen
pilen peker på. Straks styrter alle spillerne for å berøre en matte
med denne fargen og styrter tilbake til startstedet. Den siste
spilleren som vender tilbake til startstedet, får en “prikk”.
Dommeren holder oversikt over prikker, og alle spillere som
får tre prikker, er ute av spillet.
Vinne: Fortsett å spille til det bare er igjen én spiller. Denne
spilleren vinner spillet!
En annen måte å spille på: Spill som beskrevet ovenfor,
med dette unntaket: Den første spilleren som vender tilbake
til startstedet, vinner runden. Ingen spillere går ut av spillet.
Den første som vinner tre runder, vinner spillet!

Spille uten dommer
Hvis alle spillerne vil være med, gjøres det slik: Spillerne står i
nærheten av spinneren ved starten av hver runde. En av spillerne
(hvem som helst) snurrer spinneren, og alle spillerne ser på
fargen pilen peker på og skynder seg til mattene. Spillerne blir
enige seg imellom hvem som får prikker, hvilke spillere som går
ut, og hvilken spiller som vinner!

Oppbevare spillet
Ferdig med å spille denne gangen? Det er enkelt å oppbevare
spillet: Bare plasser mattene og spinneren i nettet. Hvis det trengs,
tørker du av mattene og spinneren først, eller gjør dem rene
med en klut.

