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Spelare
 

3+ pers.
Ålder: 10+

Speltid: ca 30 min.

Spelet innehåller

Regler
400 kort 

1 Spelplan
6 Spelpjäser
1 Selfieram

Spelet i korthet

Välj ett kort med ett påstående. 
Ta en Selfie eller spela upp en 

charad för att visa vad som står på 
kortet. Medspelarna ska välja bland 

sina kort på hand den mening de 
tycker bäst beskriver din Selfie. 

Först till mål på spelplanen vinner!

Innan ni börjar
Tryck ut spelplanen från Selfieramen 

och lägg spelplanen på bordet. 
Varje spelare väljer en spelpjäs och 
placerar den på START. Blanda alla 
kort och dela ut 7 stycken till varje 
spelare. Lägg resten av korten i en 

hög på bordet. Bestäm vem som ska 
börja, t.ex. den yngsta spelaren.



Mycket nöje!
Plasto World of Entertainment AB, Stora Nygatan 40, 211 37 Malmö

tel: 040-606 80 80 • mail: info@wowentertainment.se
För fler kul spel: www.youtube.com/user/wowspel

Spelet kan börja

1. Den förste spelaren väljer ett kort från sin hand 
och tar en Selfie med telefon eller platta för att 
visa/gestalta vad som står på kortet. Därefter visas 
Selfien upp för alla medspelarna.

2. Alla medspelare väljer nu det kort från sin hand 
som de tycker passar bäst till Selfien, och ger kortet 
till spelaren som agerat – med baksidan upp.

3. När spelaren som agerat har fått in medspelarnas 
kort blandas de och spelaren läser upp dem högt. 
Därefter ska hen bestämma sig för vilket kort som är 
roligast/mest passande.

4. När spelaren valt ut det roligaste kortet får ägaren 
till kortet gå fram ett steg på spelplanen.

5. Efter varje runda drar spelarna ett nytt kort från 
korthögen. (Spelarna ska alltid ha 7 kort på hand).

6. Först i mål vinner! 

Istället för att plåta en selfie kan du välja att:
- visa en pose i den medföljande Selfie-ramen 
- spela upp en charad, ensam eller bjuda in en 
   medspelare 
- ta en wefie/groupie ihop med någon runt 
   bordet. 
- spela in en 5-sekundersfilm på din smartphone

Medspelaren som du bjuder in ska INTE veta vad 
som står på kortet utan får försöka hänga på så gott 
det går, eftersom hen ska vara med 
och lägga kortförslag efteråt.

Obs! Det finns 10 tomma kort. 
Där kan spelarna skriva egna 
förslag på medspelarnas charader. 
(Skriv gärna med blyerts).

Fejskort - ett extra steg!

I korthögen finns 10 fejskort. 
Har man ett sådant på hand när det 
är ens egen tur kan man lägga fram 
det på bordet och ropa det som står 
på kortet, t ex ”DUCKFEJS”! 
Då ska alla spelare visa sin bästa pose, 
som föreställer uppmaningen på kortet. 
Den spelare som lagt ut fejskortet bestämmer vilken 
spelare som gör den bästa posen/ grimasen och 
hen får gå fram ett steg på spelplanen. 
Också spelaren som lagt ut fejskortet får gå 
fram ett steg!

Tänk på att:

Spelarna måste vara noga med att skicka runt sina 
smartphones med selfien/wefien/filmen så att alla 
kan se ordentligt.

Om korten tar slut så blandas alla de använda och 
bortvalda korten och läggs upp som hög på bordet.

Det är tillåtet att använda ljudeffekter när man 
fotar …

Alla kort (utom Fejskorten) går bra 
att använda till charadkort.

Alla kort (utom Fejskorten) får 
användas som svarskort.

Du får gå ut (vinna) med vilket 
kort som helst, även ett Fejskort.

PS! Tänk på att du inte 
får/ska publicera bilder 
på andra utan deras samtycke!


