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Drei navet på hvilket som helst drev i valgfri retning så mye du vil. Dermed beveges alle drevene på 
spillebrettet, og alle leker på drevfeltene beveger seg med drevene. Pass på å plassere drevene i 
forhold til omrisset på brettet etter at du har dreid på dem.

Vinne spillet  
Hvis du er den første spilleren som får to leker til målfeltet med PLAY-DOH-boksen ved 
enden av Fun Factory-samlebåndet, vinner du spillet! Ha det enda mer morsomt og pakk inn 
de to lekene som vant, i gaveesken. 

Spill for yngre spillere  
I stedet for å få to leker til målfeltet, kan yngre spillere vinne ved å få bare én leke til  
målfeltet først.  

Slutt på play-doh-massen?  
Se etter PLAY-DOH-masse hvor som helst der de selger leker og spill. 

Oppbevare spillet  
Fjern lekene og eskene fra spilleområdet, legg PLAY-DOH-massen tilbake i boksene og 
lukk lokkene godt. Når du skal oppbevare spillet i esken, tar du alle drevene forsiktig av 
spillebrettet ved å løfte dem bestemt og forsiktig opp for å løsne dem fra føttene. Du kan la 
navene være på drevene når spillet oppbevares, men neste gang du spiller, kan det hende 
du må ta dem av for å sette drevene på spillebrettet igjen.

 

Det er en god strategi å dreie drevene slik at lekene beveger seg fremover og  
motstandernes bakover. Denne spilleren flyttet Herr Potethode fremover og  
motstanderens Tippbilen Chuck bakover.
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Her kan du se et spil med 4 spillere, 
der er klar til start. Kig på det, når du 

skal samle og forberede spillet.  

Det er vigtigt, at de 
2 halvdele passer til 

samme figur!

Sådan samler du spildelene 
Pak spildelene ud af pap- og plasticemballagen. Smid affaldet ud. Gør forsigtigt 
drejehjulets bundstykke og pil samt legetøjsstøbeformene fri af deres plasticrammer. 
Smid rammerne ud. Brug om nødvendigt en neglefil eller sandpapir til at fjerne evt.  
overskydende plastic fra spildelene.

  FOR 2 TIL 4 SPILLERE                     FRA 4 ÅR

Indhold: • Spillebræt • 4 bægre a 57 g PLAY-DOH-modellervoks  
• 4 plasticgear med tandhjul, håndtag og bundstykker • Genbrugsstempel •  

4 legetøjsstøbeforme (hr. Potato Head, Tipvognen Chuck, My Little Pony og 1 PLAY-DOH-bæger) 
• Drejehjul, bundstykke og pil • Gaveæske • Genbrugskasse

Instruktioner

Skal samles af en voksen.
Spillets formål  

Det gælder om at få dine PLAY-DOH-legetøjsfigurer gennem Fun Factory og frem til 
gaveæsken for enden af samlebåndet så hurtigt som muligt. Det er herresjovt at dreje 
gear og tandhjul rundt og rundt … men hold godt øje med genbrugsstemplet! Den spiller, 
der først får 2 legetøjsfigurer i gaveæsken, har vundet!
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Sådan samler du gaveæsken og genbrugskassen   

Læg en lille klump PLAY-DOH- 
modellervoks i den åbne støbeform.   

Klem godt sammen 
om formen.  

Ryst din legetøjsfigur ud. Fjern evt. 
overskydende modellervoks, og læg det 

tilbage i bægeret.   

Sådan støber du dine legetøjsfigurer!   

Sådan sætter du gearene fast på brættet   

1
3

2 hul klap 4

GØR KLAR TIL AT SPILLE   

Sæt de 4 gear fast på spillebrættet som vist her. Anbring dem derefter sådan, som det er  
tegnet på brættet. 

Vælg en støbeform og farven på PLAY-DOH-modellervoksen. Støb så figurerne som vist her. Læg evt. 
overskydende modellervoks tilbage i bægeret, og sørg for, at låget slutter tæt. Start spillet med 2 
legetøjsfigurer på spillebrættet.  

Ekstra legetøjsfigurer: Der kan være lige så mange legetøjsfigurer på brættet på én 
gang, som det skal være. Så støb lige så mange, som du vil! Du får også brug for nogle 
ekstra som erstatning for de figurer, der ender i genbrugskassen.

Anbring et bundstykke under et  
af hullerne i spillebrættet. 

Fold langs de 
stiplede linjer.

Form en æske med langsiderne og 
de tilhørende endestykker, og lås 

klappen fast i hullet.

Fold bundklapperne ind, og sæt så 
bunden på plads, og lås den fast.

Tappen skal pege opad.
Tryk et gear (vendt med den flade side 

nedad) ned over tappen, og klik det 
på plads. Tappen på bundstykket skal 

sidde lige i midten.

Tryk derefter et håndtag på plads 
på gearet.

Når det bliver din tur: Drej drejehjulet, og følg så nedenstående regler. Derefter er din tur slut.

Det er let at flytte dine legetøjsfigurer rundt på gearene! Du må kun flytte hen på felter, der er direkte 
forbundet med det, du står på.

Sådan bevæger du dig på gearene

Flyt en af dine legetøjsfigurer det 
antal felter, pilen peger på. 

Sådan spiller du   
Den yngste spiller starter. Derefter fortsætter spillet mod venstre.

Felter på spillebrættet
Flyt din legetøjsfigur fra felt til felt ned ad Fun Factory-samlebåndet og hen imod PLAY-DOH-bægeret for 
enden. Hvis du lander på et felt, hvor der i forvejen står en anden legetøjsfigur, springer du bare videre til det 
næste tomme felt. Du kan se alle de felter, dine legetøjsfigurer kan lande på, herunder.

Saml gaveæsken som vist her. Saml derefter genbrugskassen på samme måde. 
Bemærk: Genbrugskassen har ikke noget låg.
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Sådan samler du gaveæsken og genbrugskassen   

Ryst din legetøjsfigur ud. Fjern evt. 
overskydende modellervoks, og læg det 

tilbage i bægeret.   

GØR KLAR TIL AT SPILLE   

Sæt de 4 gear fast på spillebrættet som vist her. Anbring dem derefter sådan, som det er  
tegnet på brættet. 

Vælg en støbeform og farven på PLAY-DOH-modellervoksen. Støb så figurerne som vist her. Læg evt. 
overskydende modellervoks tilbage i bægeret, og sørg for, at låget slutter tæt. Start spillet med 2 
legetøjsfigurer på spillebrættet.  

Ekstra legetøjsfigurer: Der kan være lige så mange legetøjsfigurer på brættet på én 
gang, som det skal være. Så støb lige så mange, som du vil! Du får også brug for nogle 
ekstra som erstatning for de figurer, der ender i genbrugskassen.

Fold bundklapperne ind, og sæt så 
bunden på plads, og lås den fast.

Tryk derefter et håndtag på plads 
på gearet.

Når det bliver din tur: Drej drejehjulet, og følg så nedenstående regler. Derefter er din tur slut.

Det er let at flytte dine legetøjsfigurer rundt på gearene! Du må kun flytte hen på felter, der er direkte 
forbundet med det, du står på.

Sådan bevæger du dig på gearene

Den blå legetøjsfigur kan flytte sig hen på alle 
felter lige ved siden af. Men den kan ikke flytte 

sig hen på nogen af       -felterne, fordi de er  
for langt væk!

Flyt en af dine legetøjsfigurer det 
antal felter, pilen peger på. 

Send en anden spillers legetøjsfigur  
til genbrug!

Drej gear og tandhjul, og se 
legetøjsfigurerne  

bevæge sig!

	 Røde og grønne felter: Hvis din legetøjsfigur lander på nogle af disse  
 felter, er din tur slut.

Genvejspilen: Hvis din legetøjsfigur er så heldig at lande her, så s-k-y-d den af 
sted hen til tandhjulsfeltet for enden af røret!

Tandhjulsfelter: Hvert gear har 5 tandhjulsfelter. Du kan flytte op på et tandhjulsfelt 
fra et felt, der ligger lige op til, og ned fra et tandhjulsfelt til et felt, der ligger lige op til. 
Under SÅDAN BEVÆGER DU DIG PÅ GEARENE kan du se, hvad du kan gøre, når du står 
på tandhjulsfelterne.

Sådan spiller du   
Den yngste spiller starter. Derefter fortsætter spillet mod venstre.

Felter på spillebrættet

Håndtagsfelter: Hvis din legetøjsfigur lander på feltet midt på et gear, er den i sikker-
hed og kan ikke kvases med genbrugsstemplet! 

Målfelt: Det gælder om at få sin legetøjsfigur frem til målfeltet på PLAY-DOH-
bægeret for enden af Fun Factory-samlebåndet og videre over i gaveæsken. Pilen 
på drejehjulet behøver ikke at lande på det nøjagtige antal felter, du har tilbage før 
målfeltet.

Flyt din legetøjsfigur fra felt til felt ned ad Fun Factory-samlebåndet og hen imod PLAY-DOH-bægeret for 
enden. Hvis du lander på et felt, hvor der i forvejen står en anden legetøjsfigur, springer du bare videre til det 
næste tomme felt. Du kan se alle de felter, dine legetøjsfigurer kan lande på, herunder.

Startfelt: Alle legetøjsfigurer starter spillet her.

Saml gaveæsken som vist her. Saml derefter genbrugskassen på samme måde. 
Bemærk: Genbrugskassen har ikke noget låg.
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Sådan sender du legetøjsfigurer til genbrug

Sådan drejer du gearene

Vælg en af modstandernes legetøjsfigurer, der ikke står i sikkerhed. Tag 
genbrugsstemplet, tryk til, og mas figuren flad! Smid den kvaste  
legetøjsfigur i genbrugskassen på spillebrættet. Hvis du er ved at løbe 
tør for PLAY-DOH-modellervoks, kan du genbruge nogle af  
legetøjsfigurerne fra genbrugskassen.

Du kan dreje håndtaget på et gear den ene eller den anden vej lige så meget, du vil. Det vil få alle 
gearene på spillebrættet til at bevæge sig, og hvis der står legetøjsfigurer på tandhjulsfelterne, vil de 
bevæge sig sammen med gearene! Når du har drejet på gearene, skal de stå som på tegningen  
på brættet.

Sådan vinder du   
Hvis du er den første spiller, som har fået 2 legetøjsfigurer hen på målfeltet på PLAY-DOH-
bægeret for enden af Fun Factory-samlebåndet, har du vundet! Nu skal du have de 2  
vinderfigurer i gaveæsken!  

For yngre spillere   
Yngre spillere kan nøjes med at få én legetøjsfigur hen på målfeltet.   

Løbet tør for play-doh-modellervoks?   
Kig efter PLAY-DOH-modellervoks der, hvor du køber dit legetøj og dine spil. 

Sådan pakker du spillet sammen   
Fjern legetøjsfigurer, kasse og æske fra legeområdet, og læg PLAY-DOH-modellervoksen 
tilbage i bægrene. Husk at lukke låget ordentligt. Når du lægger spillet tilbage i æsken, skal 
du fjerne alle gear fra spillepladen. Løft dem forsigtigt, men bestemt op, og afmonter  
bundstykket. Du kan godt lade håndtagene sidde på, men næste gang du skal spille, er du 
måske nødt til at tage dem af, når gearene skal sættes fast på spillebrættet igen.

 

Det er en god ide at dreje gearene, så dine legetøjsfigurer bevæger sig fremad, 
mens modspillernes legetøjsfigurer bevæger sig tilbage. Spilleren på billedet har 
flyttet sin hr. Potato Head fremad og modstanderens Tipvognen Chuck tilbage.
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Pyöräyttimen kokoaminen   

Peliin valmistautuminen

lelumuotti 

lahjapaketti

Kuvassa peli on valmiina neljälle 
pelaajalle. Katso kuvasta mallia, kun 

teet pelivalmisteluja.  

Pelin osien kokoaminen  
Irrota pelin osat pahvikehikoista ja poista muovikääreet. Vie roskat roskiin. Irrota 
pyöräyttimen alusta, nuoli ja lelumuotit varovasti muovituista. Vie tuet roskiin. Hio  
tarvittaessa tuista pelin osiin jääneet tyngät pois kynsiviilalla tai hiekkapaperilla.

  2–4 PELAAJAA                   IKÄSUOSITUS: 4+

Sisältö: • Pelilauta • 4 purkkia (á 57 g) PLAY-DOH-muovailuvahaa • 4 muovista hammasratasta, 
keskikappaletta ja alustaa • Kierrätysleimasin • 4 lelumuottia (Herra Perunapää, Kippiauto 
Chuck, My Little Pony ja PLAY-DOH-muovailuvahapurkki) • Pyöräytinlauta, alusta ja nuoli  

• Lahjapaketti • Kierrätyslaatikko

Ohjeet

FIN

Aikuisen koottava.
Pelin tavoite   

Kisaa PLAY-DOH-leluilla Fun Factory -tehtaan läpi kohti lahjapakettia, joka on Fun 
Factoryn liukuhihnan päässä. Hammasrattaiden avulla liikkuminen ja niiden kääntäminen 
ympäri ja ympäri on hauskaa... Varo kuitenkin kierrätysleimasinta! Kaksi lelua  
ensimmäisenä lahjapakettiin saanut pelaaja voittaa.
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