
Þú munt brátt komast að því að spilið ORÐ AF ORÐI er fullt af skemmtilegum óvæntum upp-
ákomum og áskorunum. ORÐ AF ORÐI byggist á meginreglu krossgátuþrautarinnar um samsett 
og samtvinnuð orð. Ólíkt krossgátuþrautum kemur sífellt eitthvað á óvart. Stafaplötur sem mynda 
orð á borðinu hafa mismunandi tölugildi. Þessi gildi eru ákvörðuð af tíðni stafanotkunarinnar í 
málinu. Tengdu saman orð eða skiptu á stafaplötu úr orði sem er þegar á borðinu til að mynda nýtt 
orð. Það er sérstaklega skemmtilegt því að allir möguleikarnir standa þér til boða þar til þú hefur 
myndað lokaorðið þitt.

Markmið spilsins
Að safna sem flestum stigum. Myndið orð sem hafa hæstu mögulegu tölugildin og setjið plötur 
á ORÐ AF ORÐI reiti til þess að fá bónusleik.

Innihald
112 stafaplötur (2 eru auð - jókerar)
  22 ORÐ AF ORÐI - spjöld
    1 ORÐ AF ORÐI - leikborð
    4 rekkar fyrir stafaplötur
    1 stundaglas
    1 ORÐ AF ORÐI - poki 
      leiðbeiningar

Undirbúningur
1. Komið ORÐ AF ORÐI borðinu fyrir á miðju borðsins.
2. Safnið saman stafaplötunum og setjið þær í ORÐ AF ORÐI pokann - þetta er bankinn.
3. Hver leikmaður velur 8 stafaplötur af handahófi úr ORÐ AF ORÐI pokanum og raðar þeim upp         
    á rekkann án þess að láta andstæðingana sjá þær.
4. Hver leikmaður tekur aukastafaplötu úr bankanum. Leikmaðurinn með hæsta stafagildið á fyrstur
 leik. Þessum stafaplötum er síðan skilað í bankann og spilið heldur áfram til vinstri. Reynið aftur
 ef enginn sigrar.

Spilið
1. Fyrsti leikmaðurinn myndar gilt orð með a.m.k. tveimur stöfum á miðju borðsins og þekur þar
 með einn af tveimur ORÐ AF ORÐI reitana.
2. Síðan leggur hann saman heildargildi stafaplatanna.
3. Tekur ORÐ AF ORÐI spjald og fylgir leiðbeiningunum, tekur saman bónusstigin sem hann vann.
4. Þegar leikmaður er búinn að gera fyllir hann rekkann aftur með 8 stöfum og spilið heldur áfram
 réttsælis.

Fimm leikmöguleikar
1. Bætið við einni eða fleiri stafaplötum við orð sem þegar er á borðinu og myndið þar með nýtt orð.
2. Setjið orð á borðið (lóðrétt eða lárétt) sem skerst á við orð sem er þegar á borðinu.
3. Skiptið út einum staf í orði á borðinu og myndið þar með nýtt eða ný gild orð (þegar orðin 

skerast á).
4. Skilið öllum stafaplötunum af rekkanum í ORÐ AF ORÐI pokann og takið 8 nýjar plötur.
5. Sitjið hjá (gefið eftir leik ykkar).
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Síðan
- Leggið saman gildi stafaplatanna í nýja orðinu (ef það á við). Þetta er vinningsstig leikmannsins.
- Takið upp ORÐ AF ORÐI spjald ef stafur úr nýja orðinu er á ORÐ AF ORÐI reit (eins og í lið 1, 2  
  og 3 á undan). Farið eftir spjaldinu (leiðbeiningar fylgja). Bætið viðbótar bónusstigunum við stigin.
- Fyllið rekkann með stafaplötum úr bankanum þannig að þær séu átta talsins.
- Spilið heldur áfram til leikmannsins til vinstri.

Útskýringar og dæmi um möguleika
1. Bætið einni eða fleiri stafaplötum við orð sem þegar er á borðinu og myndið þar með nýtt orð.
-   Heildargildi nýja orðsins er summa tölugilda stafaplatanna.
-   Leggja má stafaplötu eða stafaplötur við hliðina á stafaplötum sem þegar eru á borðinu ef útkoman
    er gild orð.

Dæmi: Leikmaður hefur stafaplötuna F á rekkanum hjá sér og orðið REGN er á borðinu. Hann má
 setja F-ið fyrir framan orðið til að mynda FREGN. 
 Gildi orðsins er 10.

Dæmi: Leikmaður hefur stafaplöturnar S, É, I og R á rekkanum hjá sér og orðið HLJÓÐ er á borðinu.  
 Hann getur sett S, É og R fyrir framan orðið og I fyrir aftan orðið til að mynda SÉRHLJÓÐI.
 Gildi orðsins er 33.

Ábending: Til að hljóta fleiri stig borgar sig að framkvæma þetta í tveimur umferðum.

2. Setjið niður orð sem skerst á við eða tengist orði eða orðum sem þegar eru á borðinu.
-   Orðið sem er sett niður verður að mynda gild orð með öllum stafaplötunum sem það tengist, í allar
   áttir (lóðrétt og lárétt).
-   Orð sem eru mynduð á ská teljast ekki með. Orð á ská eru venjulega ekki notuð í krossgátuþrautum.

Dæmi: Orðið BLAÐRA er á borðinu. Leikmaður myndar orðið ÓÐUR fyrir neðan það og myndar  
 þar með:

3. Skiptið út aðeins einni stafaplötu í orði á borðinu og myndið þar með nýtt eða ný gild orð (þegar 
 orð skerast á). 

Dæmi: Orðið GUSTUR er á borðinu. Leikmaður setur E í staðinn fyrir U til að mynda GESTUR.
 Stafurinn U er settur aftur í ORÐ AF ORÐI pokann og blandað saman við hina stafina. 
 Gildi nýja orðsins er 9.

F R E G N+ + + + = 10
3 1 2 3 1

S JÉ ÓR ÐH IL+ +++ ++ ++ = 33
1 7 1 6 2 6 7 2 1

G E S T U R+ + + + + = 9
3 2 1 1 1 1
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Ef stafaplatan sem var skipt út er notuð í tveimur orðum verða bæði nýju orðin að vera gild. 
Stigin eru fyrir bæði nýju orðin.

Dæmi: Þessi orð eru á borðinu: 

U-ið er sett aftur í ORÐ AF ORÐI pokann 
og E-ið er sett í auða plássið. 
Tvö ný orð eru mynduð:

ATH! Orð má aðeins birtast einu sinni í sömu stöðunni,
þ.e. ef orðið SÁR kæmi í staðinn fyrir orðið TÁR mætti
ekki breyta því í fyrri stöðu síðar í spilinu, en hins vegar 
mætti spila úr því á annan hátt.

4. Ef leikmaður ákveður að skipta út stafaplötunum sínum á rekkanum verður hann að setja allar
 stafaplöturnar 8 aftur í ORÐ AF ORÐI pokann, hræra í pokanum og taka 8 nýjar stafaplötur.
-  Aðeins má skila öllum stafaplötunum ef leikmaður hefur safnað a.m.k. 20 stigum í spilinu.
-  Það kostar 10 stig að skipta út stafaplötunum og eru þau dregin frá stigum leikmannsins. 
 Leikmaðurinn hefur þá lokið leik sínum í bili. 

5. Leikmaðurinn situr hjá (gefur eftir leik sinn).
-   Ef allir leikmenn sitja hjá í röð (hver á eftir öðrum) í heila umferð er spilinu lokið.

ORÐ AF ORÐI jóker-stafaplötur 
ORÐ AF ORÐI jóker-stafaplöturnar tvær má nota í staðinn fyrir hvaða staf sem er í stafrófinu. 
Þegar jóker-stafaplatan er lögð á borðið kemur hún í staðinn fyrir ákveðinn staf í orðinu.

Dæmi: Orðið                  er á borðinu. Leikmaður fjarlægir 
 ORÐ AF ORÐI jóker-stafaplötuna sem stendur fyrir H og setur H stafaplötuna úr rekkanum 
 í staðinn. Leikmaðurinn myndar síðan nýtt orð sem sameinast orði lóðrétt eða lárétt á
 borðinu. ORÐ AF ORÐI jóker-stafaplötuna notar hann í nýja orðið.

- ORÐ AF ORÐI jóker-stafaplötu má ekki taka upp og setja á rekkann.
- ORÐ AF ORÐI jóker-stafaplatan hefur ekkert gildi.
- Gildi nýja orðsins er summa tölugilda stafaplatanna, nema jókersins sem hefur ekkert gildi.
- Ljúki leikmaður spilinu með ORÐ AF ORÐI jóker-stafaplötu á rekkanum eru dregin frá 10 stig  
  af stigafjölda hans.

ORÐ AF ORÐI reitir, ORÐ AF ORÐI happaspjöld og ORÐ AF ORÐI stafaspjöld
NÚ HEFST FJÖRIÐ!

-  Í hvert sinn sem ORÐ AF ORÐI reitur er þakinn með nýju orði tekur leikmaður upp spjald.
-  Um er að ræða, ORÐ AF ORÐI happaspjöld sem skal lesa og fara eftir og ORÐ AF ORÐI 
   stafaspjöld sem eru lítil krossgátuspil. Þegar leikmaður dregur ORÐ AF ORÐI stafaspjald tekur
   hann þann fjölda stafaplatna sem svarar til fjölda bláu auðu reitanna á spjaldinu, plús 2 aukastafa-  
   plötur (frá bankanum) og lætur þær snúa upp. Stundaglasið er síðan snúið.
- Leikmaður hefur 1 mínútu til að fylla spjaldið alveg eða að hluta til með því að tengja og raða       
  gildum orðum lárétt og lóðrétt.

ATH! Nota má tveggja stafa orð
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Ábending: Þegar stafaplöturnar snúa upp og stundaglasinu hefur verið snúið skal setja alla  
     samhljóðana til vinstri og alla sérhljóðana til hægri. Þetta sparar tíma við myndun orða.

Dæmi: ORÐ AF ORÐI stafaspjaldið sýnir 9 reita leik. Áprentaði bónusstafurinn M er á einum þessara  
 reita. Þess vegna tekur leikmaður 10 stafaplötur úr bankanum (8 fyrir bláu auðu reitina + 2   
 auka) og lætur þær snúa upp. 
 Stundaglasinu er snúið og stafaplöturnar notaðar til að fylla spjaldið með gildum orðum áður  
 en tíminn rennur út. Síðan eru stigin lögð saman fyrir gildu orðin; eitt stig fyrir hvern þakinn  
 reit. Áprentaði bónusreiturinn gefur líka eitt stig ef hann er hluti af gildu orði. 
 Leikmaðurinn vinnur 2 aukastig ef allt ORÐ AF ORÐI stafaspjaldið hefur verið fyllt.

ATH! Stafur sem er notaður í tveimur gildum orðum gefur aðeins eitt stig.

Dæmi: ORÐ AF ORÐI spjald hefur verið dregið og eftirfarandi stafaplötur teknar úr bankanum:

Eftir að tíminn var runninn út höfðu eftirfarandi orð myndast:  
Átta stafir eru á spjaldinu. Heildarstigafjöldinn er 8.

ATH! Leikmaðurinn sem þekur tvo ORÐ AF ORÐI reiti á leikborðinu  
dregur aðeins eitt ORÐ AF ORÐI spjald en fær tvöföld stig.
Þrír reitir þaktir = þreföld stig.

Gild orð og orðabókin
- Orð má mynda frá vinstri til hægri og að ofan og niður en ekki í aðrar áttir (ekki á ská eða að neðan  
 og upp).
- Orðin verða að vera heil orð sem eru til á íslensku.
- Notkun orðabókar er leyfð til þess að ganga úr skugga um gildi orða en aðeins eftir að orðið hefur  
 verið myndað á borðinu. Orðabókina má ekki nota til að finna ný orð.
- Allir leikmenn mega efast um gildi orðs sem er myndað á borðinu áður en næsti leikmaður á leik. 
 Í slíkum tilfellum nota leikmenn orðabókina til að ganga úr skugga um gildi eða rétta stafsetningu  
 orðsins.
- Ef ógilt orð er myndað skal skila röngu stöfunum á rekkann og leikmaðurinn hefur þá lokið leik   
 sínum í bili.

Lok spilsins
Spilinu lýkur þegar bankinn er tómur og einn leikmaður hefur klárað allar stafaplöturnar á rekkanum. 
Spilinu lýkur einnig þegar allir leikmennirnir hafa setið hjá (hver á eftir öðrum) í heila umferð. Hver 
leikmaður leggur saman gildi stafaplatanna sem eru eftir á rekkanum og dregur stigin frá áunnu stig-
unum sínum (munið að ORÐ AF ORÐI jóker-stafaplatan gildir 10 mínusstig).

Sigurvegarinn
Sá leikmaður sem hefur safnað flestum stigum í lok spilsins er sigurvegarinn.

Húsreglur
Þið megið semja ykkar „húsreglur“ sem leyfa öðruvísi orð sem finnast venjulega ekki í orðabókinni 
(eins og slangur, nöfn o.s.frv.).
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