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1. Placer musene på linje ved det sorte og hvide 
startfelt ved kosten. 

2. Placer kuglen, der er tilbage, på 
opvaskestativet, og lad den rulle. Den udløser 
fælden på køkkenbordet, og kosten fejer alle  
musene væk.

3. Den mus, der lander længst væk fra startfeltet, 
starter spillet. Spillet fortsætter med klokken 
(mod venstre).

4. Sæt kuglen i toilettet med de andre 2 kugler, gør 
fælden på køkkenbordet klar igen, og stil alle 
musene tilbage på startfeltet.

1. Roll the die and move the number of spaces shown, following 
the arrows round the board. You can share spaces with other 
mice. There are 2 spaces with a question mark and arrows, as 
shown. These are where you can choose which direction to 
go in. 

2. Følg instruktionerne for det felt, du lander på.  
Se Musefælder.

Det er rigtig sjovt at samle musefælder. Hvis du ikke kan komme videre, så spørg en 
voksen om hjælp. Fælderne kan sættes sammen i en hvilken som helst rækkefølge, så 
lad alle spillere samle fælderne, så går det rigtig hurtigt!  

START

FØRSTE GANG DU SPILLER

Der er et sparket ud!-felt. Når du lander på dette, er du i sikkerhed, hvis ikke fælden på køkkenbordet bliver udløst. Hvis dette sker:  1. Du bliver sparket ud! Move back to the Mousetrap space under the cage pole. Tag ingen ostestykker.2. Kontroller, om alle fælder er sat op. Skyl så ud  i toilettet. 
3. Hvis musefælden i værkstedet bliver udløst,  mister du og de andre mus ved musefælden et stykke ost. 
4. Hvis en anden musefælde bliver udløst, mister alle mus ved denne musefælde et stykke ost.5. Læg kuglen tilbage i toilettet, og sæt alle de fælder, der blev udløst, igen.

There are 3 Next Mousetrap spaces, as shown. 
Når du lander på sådan et felt, flytter du frem til 
næste musefælde-felt og følger instruktionerne 
under Musefælder. 

SPARKET UD!
NÆSTE MUSEFÆLDE

Der er et væk Carlos-felt, as shown. Når du  
lander på dette felt:

1. Du har vækket Carlos! Alle de ANDRE mus løber 
TILBAGE til det nærmeste musefælde-felt. Hvis en 
mus allerede er på et musefælde-felt, bliver den 
der. Tag ingen ostestykker.

2. Kontroller, om alle fælder er sat op. Skyl så ud  
3 gange i toilettet. Alle musefælderne kan udløses!

3. Hvis en mus er ved en musefælde, der bliver 
udløst, mister denne mus og alle andre mus, der 
er ved den samme musefælde, et stykke ost. 

4. Læg kuglerne i toilettet igen, og sæt alle de 
fælder, der blev udløst, igen.

Skruenøglen sidder på møtrikken på siden af toilettet. 
Skruenøglen er rigtig god at have, fordi den hindrer 
musefælderne i at virke! Når du passerer 
legetøjskassen, kan du vælge, om du vil gå i retning 
mod toilettet i håb om at få fat i skruenøglen. Din tur 
skal slutte på skruenøgle-feltet, for at du kan få den. 
Når det sker:

1. Tag skruenøglen.  

2. Når du senere i spillet står på et musefælde-felt, og 
nogen skal til at skylle toilettet, sætter du 
skruenøglen i fældens mekanisme som vist. Det 
hindrer din musefælde i at blive udløst.

3. Even if your Mousetrap isn’t set off, return the 
spanner on the nut on the side of the toilet and the 
ball inside the toilet. Så sætter du den fælde, der 
blev udløst, igen.

4. Hvis en anden mus lander på skruenøgle-feltet, 
før du får mulighed for at bruge skruenøglen, er 
det bare ærgerligt, da den kan tage skruenøglen 
fra dig!

SKRUENØGLE I MEKANISMEN! 

Når du tager det sidste ostestykke, skal du også skylle ud 
i toilettet. 

• Hvis den musefælde, du er ved, bliver udløst, og du ikke 
har skruenøglen til at sætte ind i mekanismen for at 
beskytte dig, mister du et ostestykke, så du har ikke 
vundet spillet endnu. Fortsæt med at spille. 

• Hvis en anden musefælde bliver udløst, så til lykke – du 
har vundet spillet!

DET SKØRE SPIL MED 3 UTROLIGE FÆLDER!
SÅDAN VINDER DU SPILLET

Disse frække mus har taget deres hjelme og handsker på og er ivrige efter at komme 
i gang! De har fået til opgave at pile rundt i huset og samle 8 lækre stykker ost.  
De er gode til at liste uden om problemer, men kan de undgå musefælderne og 

Carlos, der sover meget let?

1. Placer spillebrættet på en plan overflade.
2. Fit the Mousetraps to the gameboard by matching up the numbers and letters on the 

bottom of each Mousetrap to those shown on the gameboard. Make sure you slide the 
tabs all the way or the Mousetraps won’t work and follow in order: Toilet Tower (1), 
Kitchen Sink (2), Kitchen Plumbing (3 N.B. This leads into the Kitchen Sink),  
Kitchen Table (4), Loop-the-Loop – Part 1 (5 N.B. Attach 5a from the Toilet Tower first), 
Toy Box (6), Loop-the-Loop – Part 2 (7), Wonky Shelves (8), Cage Pole (9), Bike (10).

3. Sørg for, at alle fælderne er sat op (se Opsætning af fælder). 
4. Læg 2 kugler i toilettet.
5. Hver spiller vælger en mus og 8 ostestykker, der passer i farven. 
6. Hver spiller placerer sine 8 ostestykker i en bunke ved siden  

af spillebrættet.

SPILLETS FORMÅL
At undgå musefælderne og blive  
den første frække mus, der samler  
8 lækre stykker ost.

1. Tryk alle delene fra kartonarkene og spillebrættet ud.

2. Tag alt ud af plasticposerne. Smid alt affald væk.

3. Saml musefælderne ved at følge tegningerne (se Samling af musefælderne).

NÅR DET ER DIN TUR

MUSEFÆLDER

FORBEREDELSER
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Loop

Køkkenvask

Værksted

Der er 3 musefælde-felter – ét ved kosten, ét 
på legetøjskassen og ét under buret i 
værkstedet. Dette gør du, når du lander på et af 
disse felter:
1. Take 2 cheese wedges from your pile next to the 

gameboard. 
2. Kontroller, om alle fælder er sat op. Så skyller du 

toilettet. 
3. Hvis den musefælde, du er ved, bliver udløst, mister 

du og andre mus, der er ved den samme musefælde, 
et stykke ost. Læg osten tilbage i bunken ved siden 
af spillebrættet.

4. Hvis en anden musefælde bliver udløst, beholder du 
begge ostestykkerne. Hvis der er mus ved denne 
musefælde, mister de et stykke ost.

5. Læg kuglen tilbage i toilettet, og sæt den fælde, 
der blev udløst, igen.

6. Sæt dine ostestykker sammen som et puslespil.

VÆK CARLOS! 

SAMLING AF MUSEFÆLDERNE

TOILETTÅRN
Fold card A along the creases. Attach the base (the tower flaps must fit in the slot on the base). Firmly slide in the toilet, making sure the tower flaps fit in the slots on the toilet. Finally, attach the spanner. 

LOOP
Clip the 2 smaller pieces together so the dots line 

up. Then attach to the third and largest piece.

KØKKENBORD
You may need an adult’s help with this one!  Firmly slide the clip onto the upturned table. Attach the pan, making sure the handle is between the two long legs as shown. Clip on the broom attachment, making sure the broom is on the same side as the pan handle. Firmly clip the boot onto the broom attachment, making sure the 2 dots line up. Slide the large rubber band through the hoop, then loop one end through the other and clip onto the tab of the table leg. When assembled, the kitchen table will lean to one side – this is normal!   

KØKKENVASK
Fold card B along 

the creases. Attach 
the base (the flaps 
must fit in the slot 

on the base). Firmly 
slide on the kitchen 

sink, making sure the 
flaps fit in the slots. 

Finally, slide  
in the card fitment, 

making sure the 
arrows line up.

STOLPE 
TIL BUR

Drop the card 
fitment onto the 

base, aligning the 
tab and keyhole. 
Rotate the card 

fitment until the  2 semi-circles line 
up. Firmly clip in 

the pole. 

LEGETØJSKASSE

Close the toy box lid and push the 

top of the toy box front. To keep it 

shut, let go of the lid (1) before 

letting go of the front (2).

STOLPE TIL BUR

Put the fork on top of the wheel, making sure the middle of the fork rests into the 

wheel’s slot. Rest the top of the fork onto the cage pole. Slide the cage onto the top  

of the pole, underneath the fork, resting the cage bar onto the fork as shown.

Sørg for, at fælderne sættes rigtigt op ved begyndelsen af spillet, og sæt dem rigtigt op 

igen, hver gang de bliver udløst i spillet. Hvis en fælde bliver udløst, og musen 

ikke bliver fanget, fordi fælden ikke blev sat op rigtigt, så slipper den 

heldige mus væk!     

KØKKENBORD

Push the boot down until it clicks 

into place.

LEGETØJSKASSEAttach the toy truck on the toy box front. Clip the front onto the toy box. Clip on the lid and slide in the card fitment making sure the arrows are aligned. Attach the small rubber band so the lid pops open.

CYKEL

Firmly clip the  

2 frames together. 

Slide the wheel 

between the  

2 frames, making 

sure the tyre slot  

is at the top. Slide  

in the plank 

attachment and clip 

on the forks. When 

assembled, the bike 

will lean to one side 

– this is normal!

OPSÆTNING AF FÆLDERNE
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Now return to

SET UP SPIL

INDHOLD
Spillebræt, 4 mus, 3 kugler i rustfrit stål, toilet, 
3 musefælder (ikke monteret), skruenøgle,  
36 ostestykker, 3 kartonark, 1 terning og  
2 elastikker.

OPBEVARING
Fjern musefælderne fra spillebrættet – du behøver ikke at skille 

dem ad. Du kan opbevare dem sikkert ved at have dem i 
Musefælde!-æsken med resten af spillet.


