Anvisningar
Syftet med spelet är att hitta ett set med tre kort bland tolv som läggs uppåtvända
på bordet. Varje kort har fyra egenskaper, som kan variera som följer:
(A)
(B)
(C)
(D)

SYMBOLER: Varje kort innehåller ovaler, snirklar eller romber
FÄRGER: Symbolerna är röda, gröna eller lila
ANTAL: Varje kort innehåller en, två eller tre symboler
FYLLNING: Symbolerna är antingen ifyllda, konturerade eller randiga

Ett set består av tre kort där varje korts egenskaper, betraktade enskilt, är
desamma eller olika på varje kort. Alla egenskaper måste var för sig uppfylla
den här regeln. Med andra ord måste formen vara densamma eller olika på
alla korten, färgen måste vara densamma eller olika på samtliga kort osv. Se
exemplen på baksidan.

EN SNABBKOLL: är det ett set?
Om en kortegenskap är densamma på två kort men en annan på ett tredje kort
är de tre korten inte ett set. Exempel: om två kort är röda och ett är lila är de
inget set. En enskild egenskap i ett set måste antingen vara likadan ELLER olika
på alla kort.

PRISBELÖNT!
SETpYL[[H]KLTLZ[WYPZILSU[HZWLSLUUrNVUZPU+L[OHY]\UUP[ÅLYpU
pris för bästa spel, bland annat MENSA Select Award, Dr. Toys 10 Best Games
Award, Creative Childs Preferred Choice Award, Games Magazines ”Games 100
(^HYK¹VJO;LHJOLYZ»*OVPJLZ¹)LZ[.HTLZVM[OLWHZ[`LHYZ¹
Läs mer om alla våra prisbelönta spel på www.setgame.com. Missa inte våra
dagliga gratis klurigheter.

SNABBSTART
Om du vill komma igång snabbt kan du börja med en liten lek (med enbart de
ifyllda symbolerna). På så sätt spelar fyllningen ingen roll. När du snabbt kan
PKLU[PÄLYHL[[set då du spelar med enbart tre egenskaper kan du blanda ihop
de två lekarna och spela det kompletta spelet.

SPELORDNING
Given blandar leken och lägger tolv kort med framsidan uppåt på bordet (i en
rektangel) så att alla kan se dem. Spelarna tar set med tre kort från valfri plats

på bordet. Varje set kontrolleras av de övriga spelarna. Om det verkligen är ett
set behåller spelaren det och får en poäng. Given lägger ut ytterligare tre kort
från leken. Spelaren måste ropa set innan korten tas upp. Ingen person står på
tur. Den första som ropar set bestämmer helt över korten. När han/hon har ropat
set får ingen annan spelare plocka upp kort förrän han/hon är klar. Setet måste
tas upp inom ett par sekunder. Om en spelare ropar set men inte kan plocka upp
något, eller om setet är felaktigt, förlorar han/hon en poäng och de tre korten
läggs tillbaka på bordet.
6THSSHZWLSHYLpY]LYLUZVTH[[KL[PU[LÄUUZUrNV[set bland de tolv korten
läggs ytterligare tre kort upp på bordet. Dessa tre kort byts inte ut när nästa set
hittas, så att antalet återigen blir tolv. Obs! Oddsen är ungefär 33 mot 1 att det
ÄUUZL[[setISHUKKL[VS]RVY[LUVJOVKKZLURHY[PSS\UNLMpYTV[KrKL[
ÄUUZMLT[VURVY[WrIVYKL[
:WLSL[MVY[Zp[[LY[PSSZSLRLUpYZS\[=PKZWLSL[ZZS\[RHUKL[ÄUUHZR]HYRVY[ZVT
inte bildar något set. Då räknar spelarna hur många set de har. Varje set är värt
en poäng. Personen med den högsta poängen vinner. Om ni vill spela längre går
given över till personen till vänster om given och spelet går vidare när leken har
blandats. När alla spelare har varit giv är spelet slut. Spelaren med den högsta
sammantagna poängen vinner. Om du spelar patiens och inte hittar något set
lägger du ut ytterligare tre kort och du bestraffas med ett set. För att gå ut
måste du väga upp straffet genom att hitta ett set på bordet bland de sista tolv
korten.
Fler spännande sätt att spela SET® .
=PSSK\R\UUHZWLSH:,;WrÅLYZp[[&)LZR]rY^LIIWSH[ZWrHKYLZZLUwww.
setgame.com. E-posta kommentarer eller annat du vill berätta om spelet till
ZL[NHTL'ZL[NHTLJVT,3HZLY+Y:\P[L -V\U[HPU/PSSZ(A
USA

Exempel
De följande exemplen är set:

Alla tre kort är röda, alla är ovaler, alla har två symboler och alla har olika
fyllning.

Alla kort har olika färger, alla har olika symboler, alla har olika antal symboler
och alla har samma fyllning.

Alla kort har olika färger, alla har olika symboler, alla har olika antal symboler
och alla har olika fyllning.

De följande tripplarna är inte set:

Alla kort har olika färger, alla är romber, alla har en symbol, men två är
konturerade och ett är det inte.

Alla kort är snirklar, alla har olika fyllning, alla har två symboler, men två är
röda och ett är det inte.
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