
Kortlåda
250 dubbelsidiga ordkort
1 whiteboard-spelplan
8 skrivplattor
8 whiteboard pennor 
Regler

Spelet innehåller

Försök skriva samma tillägg till ordkortet som 
EN av de andra spelarna, och samla poäng:

 Om TVÅ spelare har skrivit samma ord får 
 BÅDA 3 poäng vardera

 Om TRE eller fler har skrivit samma ord får 
 dessa spelare 1 poäng vardera

 Alla andra spelare får 0 poäng

Förste spelare att samla 25 poäng och komma 
i MÅL vinner!

Spelet i korthet

Lägg ut spelplanen så den är lätt att nå för alla. Varje 
spelare väljer en färg och skriver sitt namn på respek-
tive rad. Varje spelare tar en skrivplatta i samma färg 
samt en penna. Utse en spelare att dra ordkorten.

Denna spelare drar ett kort från lådan, väljer vilken 
sida av kortet som ska spelas och läser högt upp det 
ordet. Lägg sedan kortet på bordet så att alla kan se 
ordet.

I svarsfasen ska alla försöka tänka ut samma ord som 
en annan spelare också tänker på, och skriva detta 
ord på sin skrivplatta. När alla skrivit sina ord lägger 
ni ner era skrivplattor så att alla kan se dem.

Börja spela
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Om du vill ha ett snabbare spel så utser ni en person 
som drar alla korten hela spelet OCH den spelaren 
väljer aldrig ord utan bara drar och lägger upp kortet.

Ett annat sätt att spela är att ni låter spelaren som 
drar kort välja vilket kort som helst. Detta sätt tar 
lite mer tid, men valet av ord kan påverka vem som 
får höga poäng. Vi föreslår att ni börjar med standard-
reglerna, och sedan kan ni prova om ni tycker någon 
av de andra två varianterna är roligare.

Var inte rädd för att skriva knepiga eller löjliga ord 
– det finns alltid en chans att någon annan tänker 
precis lika som du.

Bli inte stressad om du inte får några poäng på ett 
tag – bara skriv på så lossnar det förr eller senare!

Torka alltid av skrivplattorna och spelplanen 
efter användning så håller de längre.

Om en white-board penna tar slut så fungerar de 
flesta non-marking white-board pennor utmärkt.

Spelet är roligast när det går fort – stressa gärna lång-
samma spelare! Om ni vill kan ni använda en timer, 
t.ex. från mobilen.

Råd & Tips

Plasto World of Entertainment AB 
Industrigatan 1, 235 32  Vellinge, Sweden

info@wowentertainment.se
För fler kul spel: www.wowentertainment.se/spel
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Ge poäng till varje spelare i enlighet med era svar 
– 3 poäng vardera för TVÅ spelare som skrivit 
lika, 1 poäng vardera för TRE eller fler spelare 
som skrivit lika, 0 poäng för de spelare som har 
unika ord (dvs ingen annan har skrivit samma ord). 
Markera varje spelares poäng på spelplanen.

Lägg tillbaka det använda kortet längst bak i 
kortlådan och ge lådan till nästa spelare att dra ett 
kort. Fortsätta spelet tills någon har samlat 25 poäng 
och kommit i mål! Förste spelare i MÅL har vunnit!
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Ni kan själva bestämma hur ord får bildas, men här 
är våra rekommendationer till vad som räknas som 
acceptabla svar:

Att bara lägga till en 
bokstav är inte OK.

Att använda etablerade 
uttryck är OK.

Kända namn är OK om 
de uppfyller de andra 
reglerna t.ex. Superman.

Hur får man skapa nya ord

superman

full rulle

bilstol bild
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