
Spelinstruktioner

®

För 3-8 spelare, från 7 års ålder



Spelmaterial:
72 spelkort (9 kort var av 8 djur)
kyckling, åsna, get, gris, tupp, får, ko, häst)
2 specialkort (vakthund och bonde)
1 bordsklocka

Spelets mål:
Vid varje omgång försöker du få poäng genom att snabbt och smart byta ut kort 
du har och inte behöver, så att du blir först med att ha alla 9 korten av ett av 
djuren. Om du lyckas får du det poängtal som gäller för djuret ifråga. Vinnaren 
är den spelare som blir först med att, efter flera omgångar, nå det poängtal ni 
kommit överens om.

Förberedelser:
För grundspelet i PIT behövs inte korten med vakthunden och bonden, så de 
kan ni lämna kvar i kartongen. Placera klockan mitt på bordet och ha penna och 
papper till hands för att skriva ner poängen.

Välj en spelare som ska ge. Han/hon tar lika många uppsättningar med alla 9 
kort som det finns spelare. De andra korten behövs inte under spelet utan läggs 
tillbaka i kartongen. Den som ger blandar korten noga och delar ut 9 kort med 
framsidan nedåt till varje spelare.

Ta upp dina kort och sortera dem efter djur.

Taktiktips: Bestäm dig för vilket djur du vill samla alla 9 korten av – troligen ett 
djur som du redan har många kort av, eller ett 
djur som är värt många poäng. Under spelets 
gång kan du förstås ändra det djur du 
samlar på.

När alla är klara startas spelet av den 
som ger. Han/hon ringer i klockan 
och ropar „Marknaden är öppen!“



Spelets gång:
Alla spelarna byter samtidigt! Du väljer 1-4 av dina kort med djur som du inte vill 
samla på och försöker byta ut dem mot andra kort. Håll upp korten så att de andra 
spelarna bara kan se baksidan och ropa „Byt ett! Byt ett!“ eller „Byt tre! Byt tre!“, 
beroende på hur många kort du håller upp.

Du kan nu byta kort med alla andra spelare som håller upp lika många kort som 
du. Alla spelarna agerar samtidigt och försöker ropa högre än varandra – de 
bjuder ut, ropar och byter kort samtidigt. När du har bytt kort och sorterat de 
nya du fått på handen kan du genast bjuda ut och byta till dig nya. Varje spelare 
bestämmer själv vem han/hon vill byta kort med. Om det inte finns någon som 
har lika många kort kan du när som helst ta tillbaka dina kort och göra ett nytt 
erbjudande. Om du vill byta med en spelare som erbjuder fler eller färre kort måste 
du först ändra ditt eget antal kort. Men kom ihåg: du kan bara erbjuda kort av ett 
slags djur vid varje utbyte.

Detta fortsätter tills en spelare har samlat alla 9 korten av ett slags djur. Han/
hon slår då till klockan med handen så att ingen annan hinner före, och därmed 
är omgången avslutad.
 
Poängberäkning och vinnare:
Den spelare som först slår till klockan lägger ut sina 9 kort av ett slags djur med 
framsidan uppåt. Spelaren vinner då deras poängvärde, t.ex. 85 poäng om han/
hon har samlat 9 kor. Om spelaren inte kan visa upp 9 kort av ett slags djur får 
han/hon 20 minuspoäng och byteshandeln fortsätter genast. Den som först, efter 
flera omgångar, når 500 poäng eller mer vinner spelet. För kortare speltid kan ni 
spela till 300 poäng. 

Spela med vakthunds- och bondekorten: 
Om ni spelar med specialkorten får två av spelarna tio kort. De kan också avsluta 
omgången när de har 9 kort av ett slags djur på hand. I deras fall representerar 
det tionde kortet vilket slags djur som helst. Med undantag för detta går spelet 
till på samma sätt som beskrivits ovan. Man kan byta ut specialkorten antingen 
separat eller tillsammans med andra kort. Men precis som förut får man aldrig 
byta mer än 4 kort åt gången. 
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Poängen beräknas emellertid på ett annat sätt: Kortet med vakthunden är 
en joker. Om du har 8 kort av ett slags djur plus vakthunden kan du avsluta 
spelomgången. Du får då poäng för det djuret. Om du har 9 kort av ett slags 
djur plus vakthunden får du dubbla antalet poäng för respektive djur! Men om 
du har vakthundskortet på hand och en annan spelare avslutar omgången ger 
vakthundskortet 20 minuspoäng.

Taktiktips: I slutet av en spelomgång bör du försöka byta bort vakthunden om du 
tror att du inte kan vinna omgången. Men risken är att en annan spelare använder 
den som joker.

Bondekortet ger alltid 20 minuspoäng för sin innehavare i slutet av spelet. Du 
kan inte avsluta en spelomgång så länge du har det kortet på hand. Därför ska du 
försöka bli av med det i tid.

Om en spelare har både vakthundskortet och bondekortet på hand när 
spelomgången är slut får han 40 minuspoäng.

Spela tyst: 
För att spelet ska bli mindre högljutt kan man också låta 
bli att ropa ut sina erbjudanden och istället visa hur 
många kort man vill byta med fingrarna: För att göra 
ett erbjudande håller du upp handen med handflatan 
utåt och så många fingrar utsträckta som du har kort 
du vill byta. Om du vill acceptera ett erbjudande 
vänder du handen med handflatan inåt med 
lämpligt antal fingrar utsträckta.


